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ABSTRAK 

 

Kurniawan, Muhammad Adib. 2013. Penggunaan Media Presentasi 

Pembelajaran Berbasis Visualisasi Tiga Dimensi terhadap Hasil Belajar Siswa 

pada Mata Pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung Kelas XI Teknik Gambar 

Bangunan SMK Negeri 7 Semarang Tahun Pembelajaran 2012/2013. Skripsi. 

Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Pembimbing 

Utama Drs. Supriyanto, M.T. dan Pembimbing Pendamping Aris Widodo, S.Pd., 

M.T. 

 

Kata kunci: media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi, hasil 

belajar, konstruksi bangunan gedung. 

 

Banyak cara untuk meningkatkan hasil belajar siswa, salah satu caranya 

adalah dengan penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi 

tiga dimensi,  media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi 

merupakan media pembelajaran yang digunakan oleh pengajar untuk 

mempresentasikan materi yang diajarkannnya menggunakan visualisasi tiga 

dimensi yang dibuat menggunakan komputer. Permasalahan yang dikaji adalah 

tentang pengaruh penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi 

tiga dimensi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran Konstruksi 

Bangunan Gedung, kompetensi dasar memahami sanitasi air kotor dan air bersih. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adakah pengaruh penggunaan 

media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi terhadap hasil 

belajar siswa pada mata pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung, kompetensi 

dasar memahami sanitasi air kotor dan air bersih pada kelas XI TGB SMK Negeri 

7 Semarang. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen dimana 

subjek pada penelitian ini adalah siswa pada kelas XI TGB 1 (kelas eksperimen) 

dan XI TGB 2 (kelas kontrol). Hasil penelitian meliputi nilai rata-rata pre test dan 

pos test pada kelas eksperimen dan kontrol. Nilai rata-rata pre test kelas 

eksperimen 46,11 dan pada kelas kontrol 45,64. Sedangkan nilai rata-rata post test 

pada kelas eksperimen 85,76 dan pada kelas kontrol 75,64. Berdasarkan hasil uji 

perbedaan rata-rata (uji t) nilai post test didapatkan nilai thitung sebesar 6,893. Nilai 

tersebut lebih besar dari nilai ttabel yang sebesar 2,029. Sehingga dapat diambil 

kesimpulan bahwa nilai post test kelas eksperimen lebih baik dari nilai post test 

kelas kontrol. Peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen sebesar 0,74 (74%) 

dan pada kelas kontrol sebesar 0,55 (55%). Pada kelas eksperimen persentase 

ketuntasan belajarnya sebesar 94,59% dan pada kelas kontrol sebesar 63,89%. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diambil kesimpulan bahwa 

pembelajaran menggunakan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi 

tiga dimensi dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta dapat meningkatkan 

persentase ketuntasan belajar. Penggunaan media ini dapat dijadikan sebagai salah 

satu alternatif media pembelajaran di kelas agar kegiatan pembelajaran dapat 

berjalan lebih menarik dan menyenangkan serta dapat meningkatkan hasil belajar 

siswa. 
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ABSTRACT 

 

Kurniawan, Muhammad Adib. , 2013. Media Presentation Using Three 

Dimensional Visualization Based Learning for Student Results on Subject 

Construction Building Architecture Engineering Class XI 7 SMK Negeri 

Semarang Year Study 2012/2013. Thesis. Department of Civil Engineering 

Faculty of Engineering, Semarang State University. Main mentors Drs. 

Supriyanto, M.T. and Supervising Companion Aris Widodo, S.Pd., MT 

 

Keywords: media presentation of three-dimensional visualization based learning, 

learning outcomes, building construction. 

 

Many ways to improve student learning outcomes, one way is using media-based 

learning presentation of three-dimensional visualization, media presentation of 

three-dimensional visualization based learning is an instructional media used by 

teacher to present material what he teached by use three-dimensional visualization 

created using computers. The problem studied is the effect of the use of media-

based learning presentation of three-dimensional visualization of the student 

learning outcomes in subjects Building Construction, basic competence to 

understand the dirty water sanitation and clean water. The purpose of this study 

was to determine the effect from using media is there any presentation of three-

dimensional visualization based learning on student learning outcomes in subjects 

Building Construction, basic competence to understand the dirty water sanitation 

and clean water in class XI TGB SMK Negeri Semarang 7. 

The research method used was experimental studies in which subjects in this 

study were students in class XI TGB 1 (experimental class) and XI TGB 2 (grade 

control). The results include the average value of pre test and post test in 

experimental and control classes. The average value of 46.11 pre-test 

experimental class and the control class 45.64. While the average post-test in the 

experimental class and the control class 85.76 75.64. Based on the test results 

mean difference (t test) values obtained t count post test of 6.893. This value is 

greater than the value of 2.029 t tabel. So it can concluded that the value of post 

test experimental classes are better than the value of post test control class. 

Improved learning outcomes in the classroom experiment by 0.74 (74%) and the 

control class by 0.55 (55%). In the experimental class learning mastery percentage 

of 94.59% and 63.89% for the control class. 

Based on the research and discussion be concluded that learning to use media 

presentation of three-dimensional visualization based learning can improve 

student learning outcomes and increase the percentage of mastery learning. The 

use of this medium can be used as an alternative medium of learning in the 

classroom for learning activities can run more interesting and fun and can improve 

student learning outcomes. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) berdasarkan Undang-Undang 

Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) tahun 2003 pasal 15 merupakan 

pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja 

dalam bidang tertentu. Penjelasan pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional (UUSPN) tahun 2003 mejabarkan tujuan khusus Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), yaitu pertama menyiapkan peserta didik agar dapat bekerja, 

baik secara mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan yang ada di Dunia 

Usaha/Dunia Industri (DU/DI) sebagai tenaga  kerja tingkat menengah, sesuai 

dengan bidang dan program keahlian yang diminati. Kedua membekali peserta 

didik agar mampu memilih karier, ulet dan gigih dalam berkompetisi dan mampu 

mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang diminatinya. 

Ketiga membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan teknologi agar 

mampu mengembangkan diri melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk 

itu SMK Negeri 7 (STM Pembangunan) Semarang sebagai salah satu Sekolah 

Menengah Kejuruan diharapkan untuk dapat memenuhi tujuan tersebut melalui 

kegiatan pembelajaran di sekolah. 

SMK Negeri 7 (STM Pembangunan) Semarang sebagai salah satu 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), di dalamnya terdapat berbagai kompetensi 

keahlian salah satunya kompetensi keahlian Teknik Gambar Bangunan (TGB),



2 

 

 

 

 kompetensi keahlian ini berjenjang empat tahun dari kompetensi keahlian teknik 

gambar bangunan kelas X (sepuluh) hingga kelas XIII (tiga belas). Pada 

kompetensi keahlian Teknik Gambar Bangunan kelas XI terdapat mata pelajaran 

konstruksi bangunan gedung. Sesuai silabus mata pelajaran konstruksi bangunan 

ini terdiri dari berbagai macam kompetensi dasar diantaranya kompetensi dasar 

memahami sanitasi air kotor dan air bersih, kompetensi dasar tersebut memiliki 

indikator siswa dapat memahami konstruksi-konstruksi sanitasi air kotor dan air 

bersih, di sini siswa dituntut untuk dapat memahami konstruksi-konstruksi sanitasi 

air kotor dan air bersih agar mereka tidak hanya bisa menggambarkannya saja 

namun dapat memahami apa yang mereka gambar. Untuk sistem sanitasi air kotor 

dan air bersih sendiri dalam suatu bangunan, jaringan pipanya hampir tidak 

terlihat atau sengaja tidak diperlihatkan (terbuka) dengan penanaman dalam 

tembok atau di bawah lantai serta diletakkan dalam ruangan khusus (shaft), jadi 

diperlukan suatu visualisasi yang hampir menyerupai keadaan aslinya untuk dapat 

memahaminya dengan baik. Maka dari latar belakang kompetensi dasar tersebut, 

siswa-siswa kelas XI kompetensi keahlian teknik gambar bangunan dalam proses 

pembelajaran di kelas perlu diberi pembelajaran dan pemahaman yang baik. 

Kegiatan pembelajaran yang berlangsung di SMK Negeri 7 (STM 

Pembangunan) Semarang telah berkembang sesuai dengan tuntutan kurikulum 

saat ini, yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang menuntut guru 

untuk lebih kreatif dan inofatif dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Namun 

realitanya sebagian guru pada saat ini masih menggunakan metode pembelajaran 

ceramah (konvensional) secara utuh dalam mempresentasikan materi 
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pembelajarannya, biasanya mereka hanya menggunakan media seadanya dan 

terkadang malah tidak menggunakan media apapun, hal tersebut terjadi akibat 

kurangnya pemahaman akan pentingnya pemakaian media pembelajaran. Kondisi 

tersebut menjadikan siswa kurang bersemangat, kurang tertarik dan terlihat acuh 

tak acuh dengan apa yang dipresentasikan oleh guru tersebut, akibatnya hasil 

belajar mereka kurang dan menjadikan mereka kurang berkompeten dalam dunia 

kerja sehingga berimbas kurang maksimalnya pencapaian tujuan dari Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) itu sendiri. 

Berdasarkan pengamatan dan observasi peneliti kondisi tersebut hampir 

sama terjadi saat kegiatan pembelajaran pada kelas XI kompetensi keahlian 

Teknik Gambar Bangunan dalam mata pelajaran konstruksi bangunan gedung 

dengan kompetensi dasar memahami konstruksi kusen pintu dan jendela serta 

kompetensi dasar memahami konstruksi atap, karena kurangnya guru dalam 

memahami pembuatan dan penggunaan media pembelajaran sebagai media 

mempresentasikan materi pelajarannya maka guru tersebut hanya menggunakan 

metode ceramah (konvensional) dengan penggunaan media presentasi 

pembelajaran yang digunakan hanya sebatas penggunaan media presentasi power 

point yang banyak berisikan tulisan serta gambar dua dimensi saja, sehingga 

dirasa pembelajaran sangat monoton, serius dan kurang menarik yang selanjutnya 

berakibat pada hasil belajar siswa pada kelas tersebut kurang maksimal. Sebagai 

bukti hal tersebut dapat dilihat dari data pelaksanaan tes mata pelajaran konstruksi 

bangunan gedung yang dilakukan oleh guru pengampu mata pelajaran selama 
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semester satu pada siswa kelas XI TGB 1 dan XI TGB 2. Tes dilaksanakan 

sebanyak dua kali. Hasil dari tes tersebut dapat dilihat pada tabel 1.1. 

 

Jenis Tes 

Persentase Nilai 

XI TGB 1 XI TGB 2 

< KKM 

(75) 

> KKM 

(75) 

< KKM 

(75) 

> KKM 

(75) 

Tes 1 51,35% 48,65% 38,89% 61,11% 

Tes 2 5,41% 94,59% 18,91% 80,55% 

Rata-rata 28,38% 71,62% 28.90% 70,83% 

 

 

Menurut Dalyono (2001:239) “Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu  faktor intern dan faktor ekstern”. Faktor intern yaitu faktor yang 

berasal dari dalam manusia yang terdiri dari : faktor fisiologis (karena sakit, 

karena kurang sehat, karena cacat tubuh) dan faktor psikologis (intelegensi, bakat, 

minat, motivasi dan faktor kesehatan mental). Sedangkan faktor eksetern yaitu 

faktor yang berasal dari luar diri manusia yang terdiri dari lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat serta mass media. Salah faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu penggunaan media pembelajaran 

yang dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru, membangkitkan 

motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, seperti yang dijelaskan Hamalik dalam 

Arsyad, Azhar (2002: 15) mengemukakan bahwa “Pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psokologis terhadap siswa". 

Tabel 1.1. Data Nilai Semester Satu Kelas X TGB 1 dan X TGB 2 

Sumber: Data Nilai Guru Pengampu Mata Pelajaran KBG 
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Era modern ini, dunia pendidikan banyak memanfaatkan IT (Information 

Technology) dalam segala aspeknya tidak terkecuali pada aspek pembelajaran di 

kelas, salah satu pemanfaatan IT (Information Technology) adalah pemanfaatan 

komputer. Dengan pemanfaatan komputer secara baik yang semula media 

pembelajaran untuk mempresentasikan materi oleh guru yang hanya bersifat 

monoton, biasa saja, kurang menarik dan membosankan dapat diubah menjadi 

suatu presentasi pembelajaran yang menarik yaitu melalui media presentasi 

pembelajaran. Pemanfaatannya dianggap lebih menarik, simpel dan tidak 

merepotkan serta dengan adanya penggunaan media presentasi yang baik dalam 

suatu pembelajaran di dalam kelas, dapat menciptakan suasana kelas yang 

kondusif dan nyaman. 

Salah satu media pembelajaran dengan IT (Information Technology) yang 

dapat diterapkan pada mata pelajaran konstruksi bangunan gedung pokok bahasan 

memahami sanitasi air kotor dan air bersih adalah media presentasi pembelajaran 

berbasis visualisasi tiga dimensi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

software Google Sketch Up 8 untuk membuat animasi tiga dimensi, animasi tiga 

dimensi yang dibuat diusahakan sesuai dengan kondisi riil yang ada di lapangan. 

Kemudian animasi tiga dimensi yang telah dibuat divisualisasikan serta 

dikombinasikan dengan teks dan suara dengan menggunakan bantuan software 

Macromedia Flash (dalam penelitian ini penulis menggunakan software 

Macromedia Flash 8), sehingga tercipta media presentasi pembelajaran berbasis 

visualisasi tiga dimensi. 
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Menurut Kozma dalam Sutrisno (2009) “Kelebihan media presentasi 

antara lain dapat meningkatkan kegiatan belajar dan dapat membantu pemahaman 

siswa dalam memahami suatu materi, pesan informasi secara visual mudah 

dipahami peserta didik serta lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh 

informasi tentang bahan ajar yang tersaji”. Selanjutnya menurut Sudjana dan 

Rivai (2002:9) “Pengajaran akan lebih efektif apabila objek dan kejadian yang 

menjadi bahan pengajaran dapat divisualisasikan secara realistik menyerupai 

keadaan yang sebenarnya, namun tidaklah berarti bahwa media harus selalu 

menyerupai keadaan yang sebenarnya”. Sejalan dengan pendapat ahli tersebut 

penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi pada 

mata pelajaran konstruksi bangunan gedung pokok bahasan memahami sanitasi air 

kotor dan air bersih diharapkan dapat membantu membuat rangsangan dan 

ketertarikan pada siswa serta dapat membantu siswa untuk dapat memahami 

secara utuh serta mampu untuk membayangkan kondisi riil dari materi yang 

disampaikan oleh guru. Sehingga diharapkan pula penyerapan siswa terhadap 

materi yang disampaikan dapat meningkat dan selanjutnya dapat menjadikan hasil 

belajar siswa lebih baik. 

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “Efektivitas Penggunaan Media 

Presentasi Pembelajaran Berbasis Visualisasi Tiga Dimensi Terhadap Hasil 

Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung Kelas XI 

Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 7 Semarang Tahun Pembelajaran 

2012/2013”. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Adanya permasalahan yang jelas dalam suatu penelitian akan menjadikan 

proses pemecahannya dapat terarah dan terfokus. Berdasarkan latar belakang di 

atas maka permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah tentang 

hasil belajar siswa dalam mata pelajaran konstruksi bangunan gedung pada 

kompetensi dasar memahami sanitasi air kotor dan air bersih  dengan 

menggunakan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi dan 

dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah (konvensional) pada siswa 

kelas XI TGB di SMK Negeri 7  Semarang. 

Kemudian rumusan masalah tersebut diuraikan dalam beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1) Apakah penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga 

dimensi dapat menjadikan hasil belajar siswa lebih baik daripada penggunaan 

pembelajaran ceramah (konvensional)? 

2) Seberapa besar perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media 

presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi dengan hasil belajar 

siswa yang menggunakan pembelajaran ceramah (konvensional)? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan suatu pijakan untuk dapat merealisasikan 

aktivitas yang akan dilaksanakan, sehingga diperlukan rumusan tujuan yang jelas. 

Dengan adanya rumusan tujuan penelitian yang jelas maka akan diperoleh 

gambaran-gambaran serta manfaat dari penelitian tersebut. Berdasarkan rumusan 
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masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil 

belajar siswa dalam mata pelajaran konstruksi bangunan gedung pada kompetensi 

dasar memahami sanitasi air kotor dan air bersih  dengan menggunakan media 

presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi lebih baik jika 

dibandingkan dengan menggunakan metode pembelajaran ceramah 

(konvensional) pada siswa kelas XI TGB di SMK Negeri 7  Semarang. 

Kemudian tujuan tersebut diuraikan dalam beberapa tujuan penelitian 

sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis 

visualisasi tiga dimensi dapat menjadikan hasil belajar siswa lebih baik 

daripada penggunaan pembelajaran ceramah (konvensional). 

2) Untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa yang menggunakan media 

presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi dengan hasil belajar 

siswa yang menggunakan pembelajaran ceramah (konvensional). 

 

1.4. Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan peneliti dalam penelitian ini untuk 

membatasi dan memfokuskan penelitian. Dalam penelitian yang berjudul 

efektivitas penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga 

dimensi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran konstruksi bangunan 

gedung kelas XI Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 7 Semarang tahun 

pembelajaran 2012/2013 peneliti membatasi masalah hanya pada: 
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a) Obyek Penelitian 

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI Teknik Gambar 

Bangunan 1 (TGB 1) dan XI Teknik Gambar Bangunan 2 (TGB) 2 SMK 

Negeri 7 Semarang tahun pembelajaran 2012/2013. 

b) Subyek Penelitian 

Subyek penelitian yaitu media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi 

tiga dimensi. 

c) Parameter 

Parameter pada penelitian ini adalah hasil belajar yang ditunjukkan dengan 

hasil nilai post test siswa kelas XI Teknik Gambar Bangunan 1 (TGB 1) dan 

XI Teknik Gambar Bangunan 2 (TGB) 2 SMK Negeri 7 Semarang tahun 

pembelajaran 2012/2013. 

d) Materi Pelajaran 

Materi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Konstruksi Bangunan 

Gedung dengan kompetensi dasar memahami sanitasi air kotor dan air bersih 

tahun pembelajaran 2012/2013. 

 

1.5. Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai penggunaan media presentasi pembelajaran dan 

penggunaan animasi tiga dimensi telah dilakukan oleh beberapa peneliti 

terdahulu, antara lain: 

1) Budianto, Haris (2011), melakukan penelitian tentang efektifitas 

penggunaan media presentasi animasi flash terhadap peningkatan hasil belajar 
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siswa pada mata pelajaran fisika : kuasi ekperimen terhadap siswa SMA PGII 

1 Bandung kelas IX. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi 

eksperimen dengan cluster sampling yaitu mengambil kelompok yang sudah 

ada berupa kelas untuk menjadi sampel penelitian. 

2) Kencana, Antares Gita (2012), melakukan penelitian tentang efektivitas 

penggunaan media animasi tiga dimensi terhadap peningkatan hasil belajar 

siswa pada rumpun produktif mata pelajaran memperbaiki sistem rem di 

sekolah menengah kejuruan jurusan mekanik otomotif (penelitian studi kuasi 

eksperimen terhadap siswa kelas XI SMK Ar-Rahmah Kabupaten Cianjur). 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi eksperimen dengan 

desain pre test - post test menggunakan kelompok kontrol tanpa penugasan 

random. 

3) Nuryadi, Abdul Rohman (2011), melakukan penelitian tentang penggunaan 

multimedia animasi tiga dimensi untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi pelajaran alat kontrol sistem refrigerasi dan tata udara. Metode yang 

digunakan adalah metode kuasi eksperimen. 

 

1.6. Manfaat atau Kegunaan Penelitian 

1.6.1. Manfaat atau Kegunaan Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu sebagai suatu karya ilmiah, 

hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan bisa memberikan kontribusi yang 

baik bagi pendidik, peserta didik dan masyarakat pada umumnya serta diharapkan 

bisa memberikan kontribusi yang baik pula bagi perkembangan ilmu pengetahuan 
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pada khususnya mengenai penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis 

visualisasi tiga dimensi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

Konstruksi Bangunan Gedung kelas XI Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 7 

Semarang tahun pembelajaran 2012/2013. 

 

1.6.2. Manfaat Kegunaan Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini, yaitu: 

a) Dapat mempermudah pemahaman siswa mengenai materi mata pelajaran 

konstruksi bangunan gedung pokokbahasan sanitasi air kotor dan air bersih. 

b) Dapat membantu siswa untuk mampu memvisualisasikan hal-hal yang masih 

abstrak dalam materi mata pelajaran konstruksi bangunan gedung pokok 

bahasan sanitasi air kotor dan air bersih. 

c) Sebagai pelengkap media presentasi pembelajaran konstruksi bangunan gedung 

pokok bahasan sanitasi air kotor dan air bersih yang sudah ada sebelumnya. 

d) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pengembangan media 

presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi guna meminimalisasi 

kejenuhan dan kebosanan dalam pembelajaran konvensional di dalam kelas 

yang mengakibatkan motivasi belajar siswa menjadi berkurang untuk 

memahami materi yang diberikan oleh guru. 

e) Diharapkan pula dengan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi 

tiga dimensi ini secara tidak langsung dapat mengurangi konsumsi penggunaan 

kertas dalam pembelajaran mata pelajaran konstruksi bangunan gedung pokok 

bahasan sanitasi air kotor dan air bersih. 
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1.7. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah digunakan untuk menghindari terjadinya perbedaan 

penafsiran dan untuk mewujudkan kesatuan berfikir antara peneliti dengan 

pembaca, sehingga pada penelitian ini ditegaskan beberapa istilah-istilah yang 

ada, khususnya beberapa istilah-istilah yang berhubungan dengan judul dalam 

penelitian efektivitas penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis 

visualisasi tiga dimensi terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran 

konstruksi bangunan gedung kelas XI Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 7 

Semarang tahun pembelajaran 2012/2013. 

a) Media 

Media berasal dari bahasa latin medius yang berarti tengah, perantara atau 

pengantar.  

b) Presentasi 

Pengertian presentasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

presentasi memiliki arti pemberian (tentang hadiah), pengucapan pidato (pada 

penerimaan suatu jabatan); perkenalan (tentang seseorang kepada seseorang, 

biasanya kedudukannya lebih tinggi); penyajian atau pertunjukan (tentang 

sandiwara, film dan sebagainya) kepada orang-orang yang diundang. 

c) Pembelajaran 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pembelajaran adalah proses, 

cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. 

 

 



13 

 

 

 

d) Visualisasi 

Pengertian visualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

visualisasi merupakan pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan 

menggunakan bentuk gambar, tulisan (kata dan angka), peta, grafik dan 

sebagainya. 

e) Tiga Dimensi 

Bentuk dari benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi (Wikipedia 

Indonesia Online, http://id.wikipedia.org/wiki/3_dimensi).  

f) Hasil Belajar 

Hasil belajar menurut (Rifa’i, Achmad, dan Catharina Tri Anni, 2009:85) 

“Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar”. 

Jadi yang dimaksud dengan penggunaan media presentasi pembelajaran 

berbasis visualisasi tiga dimensi pada mata pelajaran Konstruksi Bangunan 

Gedung terhadap hasil belajar pada siswa kelas XI Teknik Gambar Bangunan 

SMK Negeri 7 Semarang tahun pengajaran 2012/2013 yaitu efektivitas 

penggunaan alat bantu penyampaian materi dalam merubah perilaku siswa 

(tingkat keberhasilan mempelajari materi pelajaran) berdasarkan pengalaman yang 

siswa dapatkan, pada Kelas XI Teknik Gambar Bangunan SMK Negeri 7 

Semarang tahun pembelajaran 2012/2013. 
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1.8. Sistematika Penulisan 

Agar para pembaca dalam memahami isi penelitian ini dapat mudah 

mengerti, maka penulis mencatumkan sistematika penelitian ini. Adapun 

sistematika  penyususan penelitian ini adalah sebagaimana uraian berikut ini. 

Bab I  Pendahuluan 

Mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, manfaat atau kegunaan penelitian, penegasan istilah, 

penelitian terdahulu serta sistematika penulisan. 

Bab II  Landasan Teori  

Bab ini berisi tentang teori-teori yang dijadikan acuan peneliti untuk 

mengadakan penelitian, yaitu kerangka berfikir dan hipotesis. 

Bab III  Metode Penelitian  

Berisi tentang tempat dan waktu penelitian; populasi dan sampel, 

rancangan penelitian dan prosedur pengambilan sampel; variabel-

variabel penelitian; metode dan teknik pengumpulan data; teknik uji 

validitas dan reliabilitas instrumen; teknik uji persyaratan analisis; serta 

teknik analisis data. 

Bab IV  Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan terhadap 

hasil penelitian. 

Bab V  Kesimpulan dan Saran 

Berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang 

diberikan berdasarkan penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS 

 

2.1. Belajar 

2.1.1. Pengertian Belajar 

Belajar merupakan proses penting bagi terciptanya perubahan perilaku 

seseorang. Keefektifitasan belajar oleh peserta didik tidak hanya ditentukan oleh 

potensi dan kemampuan peserta didik , namun lingkungan juga memiliki peranan 

penting, terutama pedidik yang profesional. Terkadang pendidik yang baik itu 

pendidik yang dipandang beraspek sikapnya menyenagkan, kehangatan, 

persaudaraan dan tidak menakutkan. Pendidik yang profesional dituntut untuk 

memiliki karakteristik-karakteristik yang lebih dari aspek-aspek tersebut, 

diantaranya dituntut untuk dapat menguasai bahan ajar, bahan ajar berupa materi 

yang akan disampaikan dikemas dalam suatu media pembelajaran menarik 

sehingga peserta didik dapat tertarik dan menikmati pembelajaran oleh pendidik. 

Berikut ini adalah difinisi belajar menurut beberapa ahli: 

a) Menurut Witherington dalam Dalyono (2005:211) “Belajar adalah suatu 

perubahan didalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola 

benar pada reaksi yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian 

/pengertian”. 

b) Menurut Crobach dalam Dalyono (2005:212) “Belajar diartikan sebagai suatu 

aktivitas yang ditujukan oleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari 

pengalaman”.
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c) Menurut Ernest dalam Dalyono (2005:212) “Belajar suatu proses yang 

menghasilkan suatu aktivitas yang mengubah suatu aktivitas dengan perantara 

tanggapan kepada suatu situasi”. 

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai belajar diatas dapat 

disimpulkan bahwa belajar merupakan suatu perubahan sikap peserta didik 

melalui beberapa proses yang dipengaruhi oleh faktor internal yaitu diri sendiri 

peserta didik dan dipengaruhi oleh faktor eksternal peserta didik seperti 

lingkungan dan pendidik sehingga terbentuk suatu sikap yang berbeda dari 

sebelumnya. 

 

2.1.2. Unsur-unsur Belajar 

Menurut Gagne dalam Rifa’i, Achmad, dan Catharina Tri Anni (2009:84) 

‘Belajar merupakan sebuah sistem yang di dalamnya terdapat berbagai unsur yang 

saling kait mengait sehingga menghasilakn perubahan perilaku”. Beberapa unsur 

yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a) Peserta didik. Peserta didik memiliki organ penginderaan yang berfungsi 

untuk menangkap rangsangan, dalam proses belajar rangsangan tersebut ada 

beberapa yang disimpan di dalam memori otak. Kemudian memori tersebut 

diterjemahkan kedalam tindakan yang dapat diamati seperti gerakan syaraf 

atau otot dalam merespon rangsangan (stimulus). 

b) Rangsangan (stimulus). Stimulus merupakan suatu peristiwa yang 

merangsang penginderaan seseoran, dalam hal ini adalah peserta didik. 

Stimulus dapat berupa suara, sinar, warna, suhu dan lain-lain. 
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c) Memori. Memori yang ada pada peserta didik berisi berbagai kemampuan 

yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dihasilkan dari 

kegiatan belajar sebelumnya. 

d) Respon. Tindakan yang dihasilkan dari aktualisasi memori disebut respon. 

Peserta didik yang sedang mendapatkan stimulus atau sedang mengamati 

stimulus akan mendorong memori memberikan respon terhadap stimulus 

tersebut. 

Beberapa unsur diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan belajar yang 

dilakukan peserta didik akan terjadi apabila peserta didik tersebut merespon 

stimulus dan merekamnya dalam memori, sehingga perilakunya berubah dari 

sebelum dan sesudah mendapatkan stimulus. 

 

2.1.3. Hasil Belajar 

Definisi hasil belajar menurut Gagne dalam Rifa’i, Achmad, dan 

Catharina Tri Anni (2009:84)  “Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh peserta didik setelah mengalami kegiatan belajar”. 

Disimpulkan dari definisi di atas bahwa hasil belajar merupakan hasil 

usaha seseorang atau siswa setelah mengalami beberapa proses belajar sehingga 

seseorang atau siswa tersebut mendapatkan hal-hal baru dari proses tersebut. 

Untuk hasil belajar siswa dapat diartikan hasil usaha siswa setelah mengikuti 

proses belajar mengajar disekolah maupun diluar sekolah dan biasanya berbentuk 

skor atau nilai.  
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2.2. Media Pembelajaran 

2.2.1. Konsep Dasar Media Pembelajaran 

Peserta didik memiliki organ penginderaan yang berfungsi untuk 

menangkap rangsangan, organ pengindraan ini sering diasebut panca indra. Pada 

setiap indera memiliki daya serap yang berbeda mengenai stimulus yang 

diterimanya. Wiroatmojo dan Sasonohardjo (2002:2) mengatakan bahwa daya 

serap panca indera adalah sebagai berikut: 

 

INDERA PERSENTASE 

Penglihatan 82 % 

Pendengaran 11 % 

Peraba 3,50 % 

Perasa 2,50 % 

Pencium 1 % 

 

Berdasarkan tabel diatas terlihat distribusi mengenai persentase masing-

masing indera dalam kepekaannya merespon stimulus. Idealnya suatu 

pembelajaran dapat menggunakan panca indera tersebut sehingga dapat 

menjadikan daya serap peserta didik akan materi pembelajaran lebih bervariasi 

dan lengkap. Namun ada kalanya beberapa indera dalam pembelajaran tidak 

dipergunakan, karena tidak sesuai dengan materi pembelajaran yang akan 

disampaikan. Media presentasi pembelajaran merupakan salah satu media 

pembelajaran yang dapat dipergunakan guru sebagai alat bantu penyampaian 

materinya, karena media pembelajaran ini  memiliki konsep yang mendekati 

pemanfaatan semua panca indera. 

 

Tabel 2.1. Persentase Kepekaan Panca Indera 
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2.2.2. Pengertian Media Pembelajaran 

Menurut Arsyad, Azhar (2002:12) “Media pembelajaran adalah sebuah 

alat yang berfungsi untuk menyampaikan pesan pembelajaran”. Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 

informasi dan segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memperjelas materi 

atau mencapai tujuan pembelajaran Iswidayati (2010:1). 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan, media 

pembelajaran merupakan wadah dari pesan yang oleh sumber pesan ataupun 

penyalurnya (pendidik) ingin diteruskan kepada sasaran atau penerima pesan 

tersebut (peserta didik), dalam proses belajar mengajar media pembelajaran 

merupakan hal yang sangat penting, karena tanpa adanya media pembelajaran 

maka sangat sulit sekali untuk dapat terjadi hubungan antara peserta didik dengan 

pendidik ataupun sebaliknya hubungan antara pendidik dengan peserta didik. 

Brown dalam Iswidayati (2010:2) mengatakan bahwa “Media 

pembelajaran yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dapat mempengaruhi 

efektivitas pembelajaran”. Keefektifitasan suatu proses komunikasi bisa 

diidentifikasi dari seberapa pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat 

diterima oleh komunikan. Selanjutnya dikatakan pula bahwa “Dalam proses 

pembelajaran guru dituntut untuk menjadi komunikator yang efektif, sehingga 

pesan-pesan atau materi yang disampaikan kepada komunikan  atau peserta didik 

dapat diterima secara efektif juga”. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

guru dituntut untuk dapat menjadi komunikator yang efektif sedangkan media 

pembelajaran itu sendiri dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran. 
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Salah satu media pemeblajaran yang dapat digunakan oleh komunikator 

atau guru dalam penyampaian materi pembelajaran adalah media presentasi 

pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi, yaitu media presentasi yang 

didalamnya berisi sebuah animasi tiga dimensi yang dapat membuat siswa atau 

komunikan lebih tertarik dalam pembelajaran. 

 

2.2.3. Manfaat dan Fungsi Media Pembelajaran 

Penyampaian materi menggunakan media pembelajaran dianggap 

penting karena media pembelajaran disini dapat membantu menstimulus indera 

dari peserta didik. Menurut Kemp dan Dayton dalam Arsyad (2002:22), dalam 

pengembangan sumber belajar, media pembelajaran memiliki manfaat yaitu: 

a) penyampaian materi pelajaran lebih baku 

b) pengajaran bisa lebih menarik 

c) pembelajaran menjadi lebih interaktif 

d) lama waktu pengajaran dapat dipersingkat 

e) kualitas hasil belajar dapat ditingkatkan 

f) pengajaran dapat diberikan kapan dan dimana saja diinginkan maupun 

diperlukan. 

g) sikap positif siswa terhadapa apa yang mereka pelajari dan terhadap proses 

belajar dapat ditingkatkan. 

h) Peran guru dapat berubah kearah yang lebih positif. 
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Selain memiliki beberapa manfaat diatas, media pembelajaran juga 

memiliki beberapa fungsi, seperti yang dikemukakan oleh Levie & Lents dalam 

Arsyad (2002:16) “Empat fungsi media pengajaran, khususnya media visual yaitu: 

a) Fungsi atensi, yaitu menarik dan mengarahkan perhatian siswa untuk 

berkonsentrasi kepada isi pelajaran yang berkaitan dengan makna visual yang 

ditampilkan atau menyertai teks materi pelajaran. 

b) Funsi efektif media visual dapat terlihat dari tingkatan kenikmatan siswa 

ketika belajar (atau membaca) teks yang bergambar. Gambar atau lambang 

visual dapat mengubah sikap dan emosi siswa, misalnya informasi yang 

menyangkut masalah sosial atau ras. 

c) Fungsi kognitif media visual terlihat dari temuan-temuan penelitian yang 

mengungkapkan bahwa lambang visual atau gambar mempelancar 

pencapaian tujuan untuk memahami dan mengingat informasi atau pesan 

yang terkandung dalam gambar. 

d) Fungsi kompensatoris media pengajaran terlihat dari hasil penelitian bahwa 

media visual yang memberikan konteks untuk memahami teks membantu 

siswa yang lemah dalam membaca untuk mengorganisasikan informasi dalam 

teks dan mengingatnya kembali. 

 

2.2.4. Media Presentasi Pembelajaran 

Banyak difinisi tentang media presentasi pembelajaran dari para ahli 

diantaranya, menurut Rahadi (2008:4) “Media presentasi merupakan suatu pesan 

atau materi yang akan disampaikan yang dikemas dalam sebuah program 
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komputer dan disajikan melalui perangkat alat saji (proyektor). Pesan atau materi 

yang dikemas dapat berupa teks, gambar, animasi dan video yang dikombinasi 

dalam satu kesatuan yang utuh”. Selanjutnya  Rahadi (2008:6)  juga 

mengemukakan bahwa “Media presentasi sendiri memiliki manfaat memudahkan 

dalam menyampaikan pesan atau materi yang akan disampaikan, media presentasi 

ini memiliki kemampuan dalam pengolahan teks, warna dan gambar, serta 

animasi yang bisa diolah sendiri sesuai kreatifitas penggunanya”. 

Sejalan dengan itu kelebihan media presentasi dalam pembelajaran 

menurut Kozma dalam Sutrisno (2009) yaitu: 

a) Media presentasi dapat meningkatkan kegiatan belajar dan dapat membantu 

pemahaman siswa dalam memahami suatu materi. 

b) Media presentasi dapat mendorong siswa untuk berpikir, beraktivitas, bekerja 

sama dan mengeluarkan pendapat. 

c) Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan animasi, baik 

animasi teks maupun animasi gambar atau foto. 

d) Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan 

ajar yang tersaji. 

e) Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. 

f) Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang 

disajikan. 

g) Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. 

h) Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik. (CD/ Disket/ Flash 

disk), sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. 



 

 

Menurut Amier (2010), med

a) Ketergantungan arus listrik tinggi.

b) Media pendukungnya relatif mahal karena harus ada komputer dan LCD.

c) Penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi

d) Masih sangat terbatas guru yang mampu membuat m

Pembuatan media presentasi dalam penelitian menggunakan 

Macromedia Flash 8. 

komputer produk unggulan 

sebuah program aplikasi prof

grafis dan animasi vektor atau gambar 

menggunakan bahasa pemrograman bernama 

memiliki tampilan yang menarik serta didukung oleh banyak sekali 

mudah digunakan. Macromedia Flash 8

sebelumnya, sehingga memudahkan setiap orang yang pernah menggunakan 

Flash MX atau versi sebelumnya, Ginanjar, Anton (2010).

Gambar 

 

Menurut Amier (2010), media presentasi memiliki kelemahan antara lain:

Ketergantungan arus listrik tinggi. 

Media pendukungnya relatif mahal karena harus ada komputer dan LCD.

Penggunaan media ini sangat tergantung pada penyaji materi 

Masih sangat terbatas guru yang mampu membuat media presentasi

Pembuatan media presentasi dalam penelitian menggunakan 

. Macromedia Flash 8 merupakan salah satu perangkat lunak 

komputer produk unggulan Macromedia Inc,. Macromedia Flash 8 

sebuah program aplikasi profesional yang dapat digunakan untuk menggambar 

grafis dan animasi vektor atau gambar bitmap. Macromedia Flash 8

menggunakan bahasa pemrograman bernama ActionScript. Macromedia Flash 8

memiliki tampilan yang menarik serta didukung oleh banyak sekali 

Macromedia Flash 8 juga mendukung format file 

sebelumnya, sehingga memudahkan setiap orang yang pernah menggunakan 

atau versi sebelumnya, Ginanjar, Anton (2010). 

 

 

Gambar 2.1. Layar Pembuka  Macromedia Flash 8 
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edia presentasi 

Pembuatan media presentasi dalam penelitian menggunakan software 

merupakan salah satu perangkat lunak 

Macromedia Flash 8 merupakan 

esional yang dapat digunakan untuk menggambar 

Macromedia Flash 8 

Macromedia Flash 8 

memiliki tampilan yang menarik serta didukung oleh banyak sekali tool yang 

juga mendukung format file Flash versi 

sebelumnya, sehingga memudahkan setiap orang yang pernah menggunakan 
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2.3. Visualisasi Tiga Dimensi 

Visualisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesoa (KBBI) adalah 

pengungkapan suatu gagasan atau perasaan dengan menggunakan bentuk gambar, 

tulisan (kata dan angka), peta, grafik dan sebagainya. Sedangkan tiga dimensi 

sendiri yang juga disebut ruang adalah bentuk dari benda yang memiliki panjang, 

lebar, dan tinggi Istilah ini biasanya digunakan dalam bidang seni, animasi, 

komputer dan matematika (Wikipedia Indonesia Online, 

http://id.wikipedia.org/wiki/3_dimensi). 

Menurut Sudjana dan Rivai (2002:9) “Pengajaran akan lebih efektif 

apabila objek dan kejadian yang menjadi bahan pengajaran dapat divisualisasikan 

secara realistik menyerupai keadaan yang sebenarnya, namun tidaklah berarti 

bahwa media harus selalu menyerupai keadaan yang sebenarnya”. Obyek tiga 

dimensi divisualisasikan menjadi sebuah animasi tiga dimensi sehingga dapat 

dinikmati dalam sudut pandang apaun layaknya sebuah obyek nyata. Karena 

Gambar 2.2. Lembar Kerja  Macromedia Flash  8 
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kemampuannya menjadikan suatu obyek dapat terlihat lebih hidup dan lebih nyata 

maka sangat potensial untuk dijadikan sebagai media pembelajaran untuk 

menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan lebih efektif. Animasi tiga 

dimensi sendiri sebagai media pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, 

seperti yang dipaparkan Nuryadi, Abdul Rohman (2011) : 

a) Kelebihan Animasi Tiga Dimensi 

Media animasi tiga dimensi mempunyai beberapa kelebihan jika 

dibandingkan dengan media animasi lainnya (animasi dua dimensi). 

Kelebihan animasi tiga dimensi tersebut adalah: 

1) Gambar bergerak (motion picture). Animasi tiga dimensi memiliki 

kelebihan untuk menampilkan gambar bergerak yang cukup esensial 

digunakan untuk pembelajaran yang menuntut penguasaan sebuah materi. 

2) Proses. Animasi tiga dimensi memiliki kelebihan untuk memaparkan atau 

menampilkan langkah-langkah secara operasional. 

3) Pengamatan yang aman. Animasi tiga dimensi dapat menciptakan suasana 

yang aman terhadap suatu kejadian yang membahayakan. Contohnya: 

proses kejadian bencana tsunami. 

4) Sesuai untuk pembelajaran keterampilan. Penelitian mengidentifikasikan 

bahwa penguasaan tentang penguasaan fisik membutuhkan kemampuan 

yang berulang-ulang dan disertai dengan kegiatan praktek. Kita ketahui 

bahwa animasi tiga dimensi memiliki kemauan untuk mengulang-ulang 

gambar sehingga materi pelajaran dapat diberikan lebih mudah, efektif 

dan efisien. 
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5) Pemecahan masalah. Pembelajaran yang menggunakan animasi tiga 

dimensi sangat dimungkinkan terjadinya proses diskusi karena media 

video cocok untuk belajar kelompok. Hal apa saja yang akan dipecahkan 

dapat dibantu dengan adanya animasi tiga dimensi. 

b) Kelemahan Animasi Tiga Dimensi 

Disamping memiliki berbagai kelebihan dari animasi tiga dimensi juga 

memiliki berbagai kelemahan yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan 

dalam memanfaatkannya sebagai media pembelajaran. Adapun kelemahannya 

adalah sebagai berikut: 

1) Salah penafsiran. Pada berbagai adegan yang ditampilkan oleh animasi 

tiga dimensi bisa saja terjadi salah ditafsirkan oleh anak. Hal ini 

disebabkan kemampuan keterbacaan setiap anak terhadap suatu objek 

akan berbeda. Atau gambar yang ditampilkan kurang mencirikan suatu 

obyek yang diharapkan. Sehingga dalam hal ini, anak harus mendapat 

bimbingan dan pengarahan yang intensif dari seorang guru. 

2) Fenomena statis. Animasi tiga dimensi adalah media audio-visual yang 

berguna untuk konsep tentang gambar bergerak, sehigga tidak cocok 

untuk menampilkan gambar-gambar yang statis, seperti diagram, peta, 

dsb didalam jangka waktu yang cukup lama. 

3) Biaya. Perhitungan biaya produksi dari animasi tiga dimensi ini relatif 

cukup besar. Untuk itu diperlukan pertimbangan dan pengelolaan yang 

optimal didalam memilih animasi tiga dimensi. 
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4) Logistic. Penyediaan dan pemanfaatan alat dan sarana yang menunjang 

media ini cukup relatif rumit. Untuk itu dibutuhkan perencanaan yang 

matang sebelum menggunakannya di dalam proses pembelajaran. 

 

Penelitian ini dalam pembuatan visualisasi tiga dimensinya menggunakan 

komputer dengan software Google Sketch Up 8. Google Sketch Up 8 merupakan 

pemodelan program 3D untuk berbagai aplikasi seperti arsitektur , sipil , 

mekanikal film, serta desain video game dan tersedia dalam versi bebas serta 

profesional. Google Sketch Up 8 dirilis pada tanggal 1 September 2010, perbaikan 

meliputi model geolocation dengan Google Maps , citra warna dan medan yang 

lebih akurat, sesuai dengan perbaikan foto, Reka Gedung integrasi, dan thumbnail 

adegan. 

 

 

 

Gambar 2.3. Layar Pembuka  Google Sketch Up Pro 
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2.4. Metode Ceramah (Konvensional) 

Metode ceramah menurut Syaiful Sagala (2006:97) “Metode ceramah 

merupakan cara penyajian pelajaran yang yang dilakukan guru dengan penuturan 

atau penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa”. Metode ceramah dalam 

pelaksanaannya siswa hanya menerima pelajaran (pasif) yang dituturkan oleh 

guru, oleh karena itu perlu divariasikan dengan metode lain agar dapat 

meningkatkan keaktifan siswa. Selanjutnya dikatakan pula bahwa “Peranan siswa 

dalam metode ceramah adalah mendengarkan dengan teliti dan mencatat pokok 

penting yang dikemukakan oleh guru”. Kemudian metode ceramah sendiri 

mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Menurut Syaiful Sagala 

(2006:97) kelebihan dan kekurangan dari metode ceramah ini adalah: 

a) Keunggulan metode ceramah: 

1) Guru mudah menguasai kelas. 

2) Mudah mengorganisasikan tempat duduk / kelas. 

Gambar 2.4. Lembar Kerja  Google Sketch Up Pro 8 
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3) Dapat diikuti oleh jumlah siswa yang besar. 

4) Mudah mempersiapkan dan melaksanakannya. 

5) Guru mudah menerangkan pelajaran dengan baik. 

6) Lebih ekonomis dalam hal waktu. 

7) Memberi kesempatan pada guru untuk menggunakan pengalaman, 

pengetahuan dan kearifan. 

8) Dapat menggunakan bahan pelajaran yang luas 

9) Membantu siswa untuk mendengar secara akurat, kritis, dan penuh 

perhatian. 

10) Jika digunakan dengan tepat maka akan dapat menstimulasikan dan 

meningkatkan keinginan belajar siswa dalam bidang akademik. 

11) Dapat menguatkan bacaan dan belajar siswa dari beberapa sumber lain. 

b) Kelemahan metode ceramah: 

1) Mudah menjadi verbalisme. 

2) Siswa yang visual menjadi rugi, dan siswa yang auditif (mendengarkan) 

yang benar-benar menerimanya. 

3) Bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan. 

4) Keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa yang 

menggunakannya. 

5) Cenderung membuat siswa pasif. 

Metode pembelajaran dapat dilaksanakan dengan baik tidak terlepas dari 

banyak faktor, untuk itu pasti setiap metode pembelajaran memiliki kelemahan 

dan kelebihan. Begitu pula dengan metode ceramah (konvensional), untuk 
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menutupi kelemahan dari metode ceramah (konvensional) ini sendiri diperlukan 

variasi didalamnya, seperti penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis 

visualisasi tiga dimensi yang menjadikan siswa lebih aktif, tertarik dan tidak 

merasa bosan dengan materi yang disampaikan oleh guru. Jadi metode ceramah 

akan tetap diperlukan dalam suatu proses belajar mengajar, yaitu untuk 

menyampaikan hal-hal yang tidak dapat disampaikan secara langsung oleh media 

ata metode pembelajaran yang lain. 

  

2.5.Mata Pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung 

Mata pelajaran konstruksi bangunan gedung merupakan salah satu 

pelajaran yang diajarkan pada kelas XI TGB di SMK Negeri 7 Semarang. Sesuai 

silabus mata pelajaran konstruksi bangunan gedung kelas XI TGB SMK Negeri 7 

Semarang, mata pelajaran ini berisi tentang materi-materi atau kompetensi dasar 

tentang dasar-dasar bangunan gedung seperti: 

a) Memahami konstruksi pondasi 

b) Memahami konstruksi atap 

c) Memahami konstruksi kusen pintu dan jendela 

d) Memahami konstruksi langit-langit 

e) Memahami macam-macam konstruksi lantai 

f) Memahami sanitasi air kotor dan air bersih 

g) Memahami konstruksi tangga 

h) Memahami peraturan teknik bangunan 

i) Memahami konstruksi lantai tingkat 
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Dari semua materi atau kompetensi dasar dalam mata pelajaran 

konstruksi bangunan gedung, yang peneliti jadikan bahan penelitian adalah materi 

atau kompetensi dasar mengenai memahami sanitasi air kotor dan air bersih. 

Materi atau kompetensi dasar ini dipilih karena memiliki indikator yaitu 

siswa dapat memahami konstruksi-konstruksi sanitasi air kotor dan air bersih, jadi 

disini siswa dituntut untuk dapat memahami konstruksi-konstruksi sanitasi air 

kotor dan air bersih agar mereka tidak hanya bisa menggambarkannya saja namun 

dapat memahami apa yang mereka gambar. Untuk sistem sanitasi air kotor dan air 

bersih sendiri dalam suatu bangunan, jaringan pipanya hampir tidak terlihat atau 

sengaja tidak diperlihatkan (terbuka) dengan penanaman dalam tembok atau 

dibawah lantai serta diletakkan dalam ruangan khusus (shaft), jadi diperlukan 

suatu visualisasi yang hampir menyerupai keadaan aslinya untuk dapat 

memahaminya dengan baik.  Dengan penggunaan media presentasi pembelajaran 

berbasis visualisasi tiga dimensi diharapkan mampu menjadikan pemahaman 

siswa menjadi lebih baik. 

 

2.6.Kerangka Berfikir 

Menurut Dalyono (2001:239) “Prestasi belajar dipengaruhi oleh dua 

faktor yaitu  faktor intern dan faktor ekstern”. Faktor intern yaitu faktor yang 

berasal dari dalam manusia yang terdiri dari : faktor fisiologis (karena sakit, 

karena kurang sehat, karena cacat tubuh) dan faktor psikologis (intelegensi, bakat, 

minat, motivasi dan faktor kesehatan mental). Sedangkan faktor eksetrn yaitu 

faktor yang berasal dari luar diri manusia yang terdiri dari lingkungan keluarga, 
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lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat serta mass media. Salah faktor 

yang mempengaruhi hasil belajar siswa yaitu penggunaan media pembelajaran 

selain dapat merangsang siswa dalam proses belajar, media pembelajaran juga 

berperan penting dalam meningkatkan kualitas proses pengajaran, seperti yang 

dijelaskan Hamalik dalam Arsyad, Azhar (2002: 15) bahwa “Pemakaian media 

pembelajaran dalam proses belajar mengajar dapat membangkitkan keinginan dan 

minat yang baru, membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, dan 

bahkan membawa pengaruh-pengaruh psokologis terhadap siswa". 

Pada kenyataan di lapangan, mata pelajaran konstruksi bangunan gedung 

pada kelas XI TGB, SMK Negeri 7 Semarang belum memaksimalkan penggunaan 

media pembelajarannya. Penggunaan media pembelajaran dalam hal ini masih 

berbentuk slide power point yang hanya menampilkan tulisan dan gambar dua 

dimensi saja. Sehingga menjadikan siswa kurang tertarik pada pembelajaran yang 

berujung hasil belajar dari siswa menjadi kurang baik, untuk itu diperlukan upaya 

perbaikan dan pengembangan proses belajar mengajar yang sesuai, yaitu melalui 

sebuah media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi yang 

nantinya diharapkan siswa akan lebih aktif dan tidak bosan dalam menerima 

materi yang disampaikan oleh guru, dengan adanya proses pembelajaran yang 

mengaitkan kehidupan nyata dalam bentuk visualisasi tiga dimensi diharapkan 

pula hasil belajar siswa juga akan lebih baik. 

Menurut Kozma dalam Sutrisno (2009) pemakaian media presentasi 

dalam pembelajaran memiliki beberapa kelebihan diantaranya: 
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a) Media presentasi dapat meningkatkan kegiatan belajar dan dapat membantu 

pemahaman siswa dalam memahami suatu materi. 

b) Media presentasi dapat mendorong siswa untuk berpikir, beraktivitas, bekerja 

sama dan mengeluarkan pendapat. 

c) Penyajiannya menarik karena ada permainan warna, huruf dan animasi, baik 

animasi teks maupun animasi gambar atau foto. 

d) Lebih merangsang anak untuk mengetahui lebih jauh informasi tentang bahan 

ajar yang tersaji. 

e) Pesan informasi secara visual mudah dipahami peserta didik. 

f) Tenaga pendidik tidak perlu banyak menerangkan bahan ajar yang sedang 

disajikan. 

g) Dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dipakai secara berulang-ulang. 

h) Dapat disimpan dalam bentuk data optik atau magnetik. (CD/ Disket/ Flash 

disk), sehingga praktis untuk dibawa kemana-mana. 

Selanjutnya menurut Nuryadi, Abdul Rohman (2011) “Animasi tiga 

dimensi mempunyai beberapa kelebihan jika dibandingkan dengan media animasi 

lainnya (animasi dua dimensi)”. Kelebihan animasi tiga dimensi tersebut adalah: 

a) Gambar bergerak (motion picture). Animasi tiga dimensi memiliki kelebihan 

untuk menampilkan gambar bergerak yang cukup esensial digunakan untuk 

pembelajaran yang menuntut penguasaan sebuah materi. 

b) Proses. Animasi tiga dimensi memiliki kelebihan untuk memaparkan atau 

menampilkan langkah-langkah secara operasional. 
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c) Pengamatan yang aman. Animasi tiga dimensi dapat menciptakan suasana 

yang aman terhadap suatu kejadian yang membahayakan. Contohnya: proses 

kejadian bencana tsunami. 

d) Sesuai untuk pembelajaran keterampilan. Penelitian mengidentifikasikan 

bahwa penguasaan tentang penguasaan fisik membutuhkan kemampuan yang 

berulang-ulang dan disertai dengan kegiatan praktek. Kita ketahui bahwa 

animasi tiga dimensi memiliki kemauan untuk mengulang-ulang gambar 

sehingga materi pelajaran dapat diberikan lebih mudah, efektif dan efisien. 

e) Pemecahan masalah. Pembelajaran yang menggunakan animasi tiga dimensi 

sangat dimungkinkan terjadinya proses diskusi karena media video cocok 

untuk belajar kelompok. Hal apa saja yang akan dipecahkan dapat dibantu 

dengan adanya animasi tiga dimensi. 

Penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga 

dimensi pada kompetensi dasar memahami sanitasi air kotor dan air bersih ini 

memungkinkan tidak hanya digunakan guru saja namun dapat pula digunakan 

oleh siswa secara individual, penggunaan secara individual ini disertakan suatu 

tutorial, sehingga tidak perlu bimbingan penggunaan media presentasi 

pembelajaran secara langsung. Kemudian  dengan media presentasi pembelajaran 

ini diharapkan siswa akan lebih aktif, tertarik dan nyaman ketika proses 

pembelajaran kompetensi dasar memahami sanitasi air kotor dan air bersih dengan 

siswa yang lebih aktif, tertarik dan nyaman akan menjadikan hasil belajar siswa 

meningkat. 
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2.1. Hipotesis 

Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap 

permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul (Suharsimi 

Arikunto, 2010:110). Adapun dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah 

sebagai berikut, penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi 

tiga dimensi dapat menjadikan hasil belajar siswa lebih baik daripada penggunaan 

pembelajaran ceramah (konvensional). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Rancangan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif eksperimen, yaitu 

penelitian dengan sengaja mengusahakan timbulnya variabel-variabel dan 

selanjutnya dikontrol untuk melihat pengaruhnya terhadap hasil belajar. 

Menurut Arikunto (2010:9) “Penelitian eksperimen adalah suatu cara 

untuk mencari hubungan sebab akibat (hubungan kasual) antara dua faktor yang 

sengaja ditimbulkan oleh peneliti dengan mengeliminasi atau mengurangi atau 

menyisihkan faktor-faktor lain yang mengganggu”. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan penelitian eksperimen semu, eksperimen semu sendiri merupakan 

jenis komparasi yang membandingkan pengaruh pemberian suatu perlakuan 

(treament) pada suatu obyek (kelompok eksperimen) serta melihat besar 

pengaruhnya, namun dalam proses penelitiannya tidak dapat dilakukan 

pengacakan siswa (random) dalam rangka penempatan kedalam kelompok 

eksperimen dan kontrol. 

Rancangan yang digunakan adalah control group pre test post test yaitu 

desain eksperimen dengan melihat perbedaan pre test maupun post test antara 

kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

 
Kelompok Pre Test Perlakuan Post Test 

Eksperimen YE1 X1 YE2 

Kontrol YK1 X2 YE2 

Tabel 3.1. Pola Rancangan Penelitian 
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Keterangan: 

YE 1  :simbol tes awal untuk kelompok eksperimen 

YE 2  :simbol tes akhir untuk kelompok eksperimen 

YK 1  :simbol tes awal untuk kelompok kontrol 

YK 2 :simbol tes akhir untuk kelompok kontrol 

X 1 :simbol perlakuan berupa pengajaran menggunakan multimedia   

pembelajaran interaktif berbasis visualisasi tiga dimensi 

X 2 :simbol perlakuan berupa pengajaran menggunakan pembelajaran  

konvensional (ceramah) tanpa menggunakan multimedia. 

 

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian ini di SMK Negeri 7 Semarang pada Kelas 

XI Program Keahlian Teknik Gambar Bangunan (TGB) pada tahun pembelajaran 

2012/2013. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 9 hingga 22 Januari 2013. 

 

3.3. Populasi Dan Sempel Penelitian 

Menurut Arikunto (2010:173) “Populasi merupakan keseluruhan subyek 

penelitian”. Sedangkan menurut Sudjana (2005:161) “Populasi adalah totalitas 

semua nilai yang mungkin, baik hasil menghitung maupun pengukuran, kuantitas 

atau kualitatif daripada karakteristik tertentu mengenai sekumpulan obyek yang 

lengkap dan jelas”. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi penelitian adalah 

siswa SMK Negeri 7 (STM Pembangunan) Semarang XI TGB yang terdiri dari 37 
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siswa dan kelas XI TGB 1 dan 36 siswa kelas XI TGB 2, dengan total siswa yang 

menjadi populasi penelitian sebanyak 73 siswa. 

Sedangkan sempel penelitian menurut Arikunto (2010: 174) adalah 

sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sudjana (2005:161) mengatakan 

“Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-

cara tertentu”. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh siswa teknik gambar 

bangunan kelas XI  yang kemudian dengan menggunakan metode undian dibagi 

menjadi dua yaitu satu kelas untuk kelas kontrol dan kelas yang lainnya untuk 

kelas eksperimen. Kelas kontrol merupakan kelas yang diberi pengajaran dengan 

menggunakan metode ceramah (konvensional) dan kelas eksperimen merupakan 

kelas yang diberi pengajaran dengan menggunakan media presentasi pembelajaran 

berbasis visualisasi tiga dimensi. Penentuan kelas yang akan menjadi kelas 

kontrol dan kelas eksperimen menggunakan metode cluster sampling. 

Berdasarkan metode yang digunakan, yang menjadi kelas kontrol adalah kelas XI 

TGB 1 dengan 37 siswa dan yang menjadi kelas eksperimen adalah kelas XI TGB 

2 dengan 36 siswa. 

 

3.4. Variabel Penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:161) “Variabel adalah obyek 

penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian”. Variabel yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah hasil belajar siswa, hasil belajar untuk 

variabel ini diperoleh dari hasil nilai yang didapat melalui post test pada akhir 

kegiatan pembelajaran pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen. Variabel 
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dalam penelitian ini juga dibedakan menjadi dua kategori sesuai dengan perlakuan 

pada sampel penelitian, yaitu: 

1) Hasil belajar siswa pada kelas kontrol yang menggunakan pembelajaran 

konvensional (ceramah). 

2) Hasil belajar siswa pada kelas eksperimen yang menggunakan media 

presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi. 

 

3.5. Langkah-langkah Penelitian 

Terdapat tiga langkah yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu 

yang pertama pembuatan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga 

dimensi, kedua tentang prosedur pengumpulan data dan ketiga langkah-langkah 

penelitian itu sendiri. Pertama untuk langkah-langkah dalam penyusunan media 

presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1) Menentukan materi yang akan diaplikasikan dalam media presentasi 

pembelajaran, sesuai dengan kurikulum dan silabus sekolah. 

2) Merencanakan kemasan dari media presentasi pembelajaran itu sesuai materia 

yang akan diaplikasikan ke dalamnya. 

3) Merancang dan membuat media presentasi pembelajaran. 

4) Penguji cobaan media kepada pembimbing skripsi dan guru mata pelajaran 

yang akan diteliti. 

5) Penyelesaian media presentasi pembelajaran. 
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Kedua yaitu prosedur pengumpulan data pada kegiatan penilitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Menentukan subyek penelitian. 

2) Menentukan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 

3) Menyeimbangkan kedua kelompok untuk memastikan bahwa kedua 

kelompok memulai pembelajaran dari titik awal yang sama yaitu dengan cara 

mencari homogenitasnya. 

4) Menyusun kisi-kisi untuk tes 

5) Dalam pembelajaran kelas, kelas kontrol diberi pembelajaran konvensional 

(ceramah) untuk pembelajaran kelas eksperimen diberi pembelajaran 

menggunakan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga 

dimensi. 

6) Kedua kelompok diberi tes yang sama pada akhir pembelajaran kelas. 

Sedangkan yang ketiga yaitu untuk langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti 

pada saat penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

1) Penelitian menggunakan teknik cluster sampling, dengan menentukan sampel 

penelitian yaitu siswa kelas XI TGB 2 sebagai kelas kontrol dan kelas XI 

TGB 1 sebagai kelas eksperimen. 

2) Membuat instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian. 

3) Menyusun kisi-kisi tes. 

4) Penyusunan instrumen tes uji coba berdasarkan kisi-kisi tes yang ada. 



41 

 

 

 

5) Mengujicobakan instrumen tes uji coba yang nantinya tes tersebut digunakan 

sebagai tes penentuan hasil belajar siswa terhadap materi kompetensi dasasr 

yang diberikan. 

6) Menganalisis hasil data uji coba tes untuk mengetahui tingkat kesukaran, 

daya pembeda, validitas dan reabilitas. 

7) Menentukan soal-soal yang memenuhi syarat dalam poin 6  untuk selanjutnya 

digunakan untuk soal pre test dan post test pada kelas kontrol dan kelas 

eksperimen. 

8) Melaksanakan pre test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

9) Menyampaikan langkah-langkah pembelajaran kelas. 

10) Melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kelas kontrol diberi 

pembelajaran ceramah (konvensional) untuk pembelajaran kelas eksperimen 

diberi pembelajaran menggunakan media presentasi pembelajaran berbasis 

visualisasi tiga dimensi. 

11) Melaksanakan pos test pada kelas kontrol dan eksperimen. 

12) Menganilisis data yang terkumpul dengan metode yang telah ditentukan. 

13) Menyusun hasil penelitian. 

Berikut rancangan kegiatan penelitian dalam pembelajaran di kelas uji coba, kelas 

kontrol dan kelas eksperimen. 

a. Kegiatan Pembelajaran pada Kelas Uji Coba 

Tanggal Kegiatan Pembelajaran pada Kelas Uji Coba 

09 Januari 2012 

Melaksanakan uji coba soal untuk instrumen penelitian 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. Uji coba soal 

dilaksanakan di kelas XII TGB 2. 

 

Tabel 3.2. Rencana Kegiatan Penelitian 
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b. Kegiatan Pembelajaran pada Kelas Kontrol 

Tanggal Kegiatan Pembelajaran pada Kelas Kontrol 

14 Januari 2012 

1. Guru melaksanakan pre test pada kelas XI TGB 2. 

2. Guru memberikan pengetahuan awal tentang materi 

yang akan disampaikan. 

14 Januari 2012 

Guru menjelaskan materi dengan metode ceramah 

(konvensional). Materi yang dijelaskan adalah: 

1. Difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum serta 

pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis air kotor secara 

umum 

2. Macam-macam sistem instalasi air kotor 

berdasarkan cara pembuangan dan pengaliran. 

3. Peralatan pendukung pada instalasi air kotor 

4. Konstruksi peralatan penampung kotoran 

(septictank, beerput dan zinkput) 

21 Januari 2012 

Guru menjelaskan materi dengan metode ceramah  

(konvensional). Materi yang dijelaskan adalah: 

1. Difinisi sistem sanitasi air bersih secara umum serta 

pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis air bersih secara 

umum 

2. Macam-macam sistem sanitasi air bersih (sistem 

sambungan langsung, sistem tangki atap, sistem 

tangki tekan & sistem tanpa tangki). 

3. Peralatan pendukung pada instalasi air bersih 

4. Pengetahuan umum menggambar sanitasi air kotor 

dan air bersih 

21 Januari 2012 
Guru memberikan ulangan akhir (post test) tentang 

materi yang telah disampaikan. 

 

c. Kegiatan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen 

Tanggal Kegiatan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen 

15 Januari 2012 

1. Guru melaksanakan pre test pada kelas XI TGB 1. 

2. Guru memberikan pengetahuan awal tentang materi 

yang akan disampaikan. 

3. Guru memberikan penjelasan tentang pembelajaran 

menggunakan media presentasi pembelajaran 

berbasis visualisasi tiga dimensi serta bagaimana 

penerapannya dalam kegiatan pembelajaran di 

kelas. 

15 Januari 2012 

Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media 

presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga 

dimensi. Materi yang dijelaskan adalah: 

1. Difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum serta 

pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis air kotor secara 

umum 

2. Macam-macam sistem instalasi air kotor 
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berdasarkan cara pembuangan dan pengaliran. 

3. Peralatan pendukung pada instalasi air kotor 

4. Konstruksi peralatan penampung kotoran 

(septictank, beerput dan zinkput) 

22 Januari 2012 

Guru menjelaskan materi dengan menggunakan media 

presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga 

dimensi. Materi yang dijelaskan adalah: 

1. Difinisi sistem sanitasi air bersih secara umum serta 

pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis air bersih secara 

umum 

2. Macam-macam sistem sanitasi air bersih (sistem 

sambungan langsung, sistem tangki atap, sistem 

tangki tekan & sistem tanpa tangki). 

3. Peralatan pendukung pada instalasi air bersih 

4. Pengetahuan umum menggambar sanitasi air kotor 

dan air bersih 

22 Februari 2012 
Guru memberikan ulangan akhir (post test) tentang 

materi yang telah disampaikan. 

  

 

3.6. Metode Pengumpulan Data 

3.6.1. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data mengenai 

hal-hal yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan 

sebagainya (Suharsimi, 2010:274). Metode dokumentasi dalam penelitian ini 

dipergunakan untuk mendapatkan data tentang hasil belajar siswa dan daftar nama 

serta jumlah siswa yang menjadi anggota sampel pada penelitian ini. 

 

3.6.2. Metode Tes 

Menurut Suharsimi (2010:193) “Tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan serta alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok”. 
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Metode tes yang digunakan adalah pre tes dan pos test, pre test diberikan 

sebelum penerapan pembelajaran dengan media presentasi pembelajaran berbasis 

visualisasi tiga dimensi pada kelas eksperimen serta sebelum penerapan 

pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran ceramah (konvensional) pada 

kelas kontrol. Sedangkan pos test diberikan sesudah penerapan pembelajaran 

dengan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi pada kelas 

eksperimen serta sesudah penerapan pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran ceramah (konvensional) pada kelas kontrol. 

 

3.7. Uji Coba Instrumen 

Uji coba instrumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda soal. Uji coba 

instrumen diberikan pada kelas XII TGB2 di SMKN 7 Semarang, kelas tersebut 

menjadi uji coba instrumen dikarenakan kelas tersebut memiliki karakteristik 

yang hampir sama dengan kelas yang akan dipergunakan penelitian, serta kelas ini 

telah mendapatkan materi pelajaran konstruksi bangunan gedung kompetensi 

dasar memahami sanitasi air bersih dan air kotor dan telah lulus ujian pada 

kompetensi dasar tersebut. Setelah diketahui hasil uji instrumennya maka akan 

dipilih soal yang akan digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa. 

 

3.7.1. Validitas Tes  

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrumen, selanjutnya suatu instrumen yang 
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valid atau sahih mempunyai validitas yang tinggi. Sebaliknya, instrument yang 

kurang valid berarti memiliki validitas rendah (Arikunto, 2010:211). 

Untuk menghitung validitas item soal digunakan rumus korelasi point 

biserial yaitu: 

r phis =  
M p - M t

S t
 �p
q
                                  (Arikunto, 2010:326-327) 

Keterangan: 

rphis = Koefisien korelasi point biserial 

M p = Mean skor dari subyek-subyek yang menjawab betul item soal yang 

dicari korelasinya dengan tes 

M t =  Mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes) 

p =  Proporsi subyek yang menjawab betul item tersebut 

S t =  Standar deviasi skor total 

q =  1 - p 

Selanjutnya nilai rphis yang diperolah dimasukkan ke dalam rumus di bawah ini. 

thitung =  rpbis � n - 2

1 - rphis
2 

Selanjutnya nilai thitung yang diperolah dikonsultasikan dengan tabel t. 

Soal dikatakan valid apabila thitung mempunyai korelasi lebih besar dari nilai ttabel  

(thitung  > ttabel) dengan taraf signifikasi 5% maka soal dikatakan valid dan jika 

thitung  < ttabel maka soal dikatakan tidak valid, untuk soal yang tidak valid dibuang. 

Hasil dari analisis butir soal uji coba instrumen dapat dilihat pada tabel 

3.3 di bawah ini. 
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Kriteria Nomor Soal Jumlah Soal 

Valid 

1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 

19,  20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40  

33 

Tidak Valid 1, 2, 11, 17, 18, 21, 40 7 

Sumber: Analisis Data Penelitian 

 

 

3.7.2. Reliabilitas 

Menurut Arikunto (2010:221) “Reliabilitas digunakan untuk 

menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan 

sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”. Rumus yang 

digunakan sebagai berikut: 

r11 = � k
k-1

� �1-M�k-M�
kVt

�                         (Arikunto, 2010:232) 
Keterangan: 

r11 = reliabilitas instrumen 

k = Banyaknya butir soal 

M = Rata-rata soal 

Vt = Varians soal 

Harga r11 yang diperoleh dikonsultasikan dengan tabel product moment. 

Apabila r11 > rtabel dengan taraf signifikan 5% maka tes dinyatakan reliabel 

(Arikunto, 2007). Berdasarkan perhitungan diperoleh nilai r11 = 0,8666. 

Sedangkan nilai rtabel dengan taraf signifikan 5% dengan n=40 adalah 0,312. 

Karena nilai r11 > rtabel (0,8666 > 0,312) maka dapat disimpulkan bahwa soal 

instrumen tersebut reliabel yaitu bahwa soal instrumen ini cukup dapat dipercaya 

untuk digunakan sebagai alat pengumpul data. 

Tabel 3.3. Hasil Analisis Butir Soal Uji Coba Instrumen 
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3.7.3. Daya Pembeda Butir Soal Tes 

Analisis daya pembeda tes adalah kemampuan tes tersebut dalam 

memisahkan antara subjek yang pandai dengan subjek yang kurang pandai 

(Arikunto, 2009:177). Untuk mengukur daya beda dalam penelitian ini digunakan 

rumus sebagai berikut: 

                   B

B

A

A

J

B

J

B
D −=    (Arikunto, 2009:177). 

Keterangan: 

D = daya pembeda. 

JA = banyaknya peserta kelompok atas. 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah. 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar. 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

Untuk mengetahui soal-soal yang akan dipakai berdasarkan klasifikasi daya 

pembeda sebagai berikut. 

DP ≤ 0,00  = Daya pembedanya sangat jelek 

0,00 < D ≤  0,20 = Daya pembedanya jelek 

0,20 < D ≤  0,40 = Daya pembedanya cukup 

0,40 < D ≤  0,70      = Daya pembedanya baik 

0,70 < D ≤  1,00 = Daya pembedanya sangat baik 

Jika D mempunyai nilai negatif, maka soal mempunyai daya beda yang tidak baik, 

sebaiknya soal tersebut dibuang/diganti dengan soal yang lain. 
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Hasil dari analisis daya pembeda butir soal dapat dilihat pada tabel 3.4. 

 

Kriteria Nomor Soal Jumlah Soal 

Jelek 1, 2, 11, 17, 18, 21, 32, 40 8 

Cukup 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 

30, 31, 34, 36 
18 

Baik 
8, 10, 13, 14,15, 19, 25, 26, 29, 33, 35, 37, 38, 

39 
14 

Sangat Baik - 0 

Sumber: Analisis Data Penelitian 

 

3.7.4. Taraf Kesukaran Soal 

Taraf kesukaran tes adalah kemampuan tes tersebut dalam menjaring 

banyaknya subjek peserta tes yang dapat mengerjakan dengan betul (Arikunto, 

2009:176).  Soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu 

sukar. Untuk menghitung tingkat kesukaran digunakan rumus sebagai berikut: 

                   J

B
P =     (Arikunto, 2009:176) 

Keterangan: 

P   = Tingkat kesukaran soal 

B = Banyaknya siswa yang menjawab benar 

JS  = Jumlah peserta tes 

Adapun klasifikasi soal untuk tingkat kesukaran sebagai berikut. 

0,00 < P ≤  0,30 adalah soal sukar 

0,30 < P ≤  0,70  adalah soal sedang 

0,70 < P ≤  1,00  adalah soal mudah 

Tabel 3.4. Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba Instrumen 
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Hasil dari analisis taraf kesukaran soal pada penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 3.5 di bawah ini. 

 

Kriteria Nomor Soal Jumlah Soal 

Sukar 16, 22 2 

Sedang 
4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39 
25 

Mudah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 17, 18, 20, 21, 35, 40 13 

Sumber: Analisis Data Penelitian 

 

3.7.5. Penentuan Instrumen Penelitian yang Digunakan 

Hasil perhitungan validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya beda 

soal dari butir soal uji coba pada penelitian ini didapat 32 butir soal yang dapat 

digunakan untuk mengambil data pada penelitian ini 32 butir soal tersebut adalah 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Selanjutnya soal ini digunakan untuk soal pre test 

dan post test pada kegiatan penelitian di kelas kontrol maupun kelas eksperimen. 

 

3.8. Metode Analisis Data 

Analis data merupakan langkah  yang dianggap penting dalam sebuah 

penelitian, karena dalam analisis data akan ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan 

hipotesis yang telah diajukan. Dalam penelitian ini metode analisis data yang 

digunakan adalah uji normalitas, uji kesamaan dua varians (uji homogenitas), uji 

perbedaan dua rat-rata serta (uji t) serta uji peningkata hasil belajar (uji gain) 

dengan uraian sebagai berikut: 

 

Tabel 3.5. Hasil Analisis Taraf Kesukaran Soal Uji Coba Instrumen 
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3.7.1. Uji Normalitas 

Uji normalitas data dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui 

apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Langkah-langkah uji 

normalitas sebagai berikut. 

1) Menentukan hipotesis 

Ho : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal 

Ha : sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal 

2) Menentukan α 

3) Menentukan kriteria penerimaan hipotesis 

Ho diterima jika : 
2
hitung < 

 2
(1-α);(k-3), dengan k = banyak kelompok 

4) Menghitung X
2
hitung dengan menggunakan rumus di bawah ini 


2
hitung= ��Oi - Ei�2

Ei

k

i=1

                    (Sudjana, 2005: 273) 

Keterangan: 


 2
hitung = Harga chi kuadrat 

Oi     = Frekuensi hasil pengamatan 

Ei    = Frekuensi yang diharapkan 

k    = Banyaknya kelompok 

5) Menentukan simpulan 

 

3.7.2. Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) 

Uji hozmogenitas pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah 

kedua kelompok penelitian mempunyai varians yang homogen atau tidak. 

Langkah-langkah uji homogenitas adalah sebagai berikut: 
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1. Menentukan hipotesis 

Ho : m1 ≤ m2 (varians homogen) 

Ha : m1 > m2 (varians tidak homogen) 

2. Menentukan α 

3. Menentukan kriteria penerimaan Ho 

Ho diterima jika Fhitung < F1/2α(n1-1, n2-1) 

4. Menghitung F dengan menggunakan rumus di bawah ini 

F = ������	terbesar������	terkecil 																																					�Sudjana, 2005:	250� 
 

3.7.3. Uji Perbedaan Rata-Rata (Uji t) 

Uji perbedaan rata-rata (uji t) digunakan untuk mengetahui apakah kedua 

kelompok yang akan diberi perlakuan sama atau tidak, dalam perhitungan data 

awal yang diambil dari nilai pre test, digunakan untuk mengetahui apakah pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol memiliki rata-rata yang sama. Sedangkan 

dalam perhitungan data akhir yang diambil dari nilai post test, digunakan untuk 

mengetahui apakah pada kelas eksperimen memiliki rata-rata lebih baik daripada 

kelas kontrol. Langkah-langkah uji perbedaan rata-rata sebagai berikut: 

1. Menentukan hipotesis 

Ho : m1 ≤ m2 

Ha : m1 > m2 

Keterangan: 

m1 = Rata-rata data kelas eksperimen 

m2 = Rata-rata data kelas kontrol 
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2. Menentukan α 

3. Menentukan kriteria penerimaan hipotesis 

Jika berdasarkan uji kesamaan varians, ditunjukkan bahwa kedua 

kelompok mempunyai varians yang sama maka untuk pengujian hipotesis ini 

digunakan rumus:  

s

nn

XX
t

21

21

11
+

−
=  dengan

( ) ( )
2

11

21

2

22

2

112

−+

−+−
=

nn

snsn
s    (Sudjana, 2005: 239) 

Keterangan: 

1X  : Rata-rata kelas eksperimen 

2X  : Rata-rata kelas kontrol 

n1 : Banyaknya anggota kelas eksperimen 

n2 : Banyaknya anggota kelas kontrol 

s
2
1  : Varians kelas eksperimen 

s
2
2  : Varians kelas kontrol 

Ho diterima jika t < t (α)(n1+n2-2) 

Apabila data mempunyai varians yang berbeda maka digunakan rumus: 

2

2

2

1

2

1

21'

n

s

n

s

XX
t

+

−
=    (Sudjana, 2005: 241) 

Kriteria pengujiannya adalah terima Ha jika: 

t  ≥ 
W1t1 + W2t2

W1 + W2

,   dengan 

1

2

1

1
n

s
W =  ( )( )111 1 −−= ntt α                

2

2

22
n

s
W =      ( )( )112 2 −−= ntt α  
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Keterangan: 

1X  = Rata-rata kelas eksperimen 

2X  = Rata-rata kelas kontrol 

n1 = Banyaknya anggota kelas eksperimen 

n2 = Banyaknya anggota kelas kontrol 

s1
2
 = Varians kelas eksperimen 

s2
2
 = Varians kelas kontrol 

 

3.7.4. Uji Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Uji Gain) 

Uji peningkatan hasil belajar siswa (uji gain) untuk mengetahui seberapa 

besar peningkatan hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi 

perlakuan. Uji ini menggunakan rumus: 

<g> = 
<S post> - <S pre>

100% - <S pre>
                    (Richard H. Hake, 1999:1) 

Keterangan: 

<g>  = Peningkatan hasil belajar siswa 

<S post> = Nilai rata-rata post test 

<S pre> = Nilai rata-rata pre test 

100%  = Nilai maksimal 

Adapun klasifikasi nilai <g> adalah sebagai berikut. 

(<g>)  >  0,70  Peningkatan hasil belajar siswa tinggi 

0,30 < (<g>) ≤  0,70  Peningkatan hasil belajar siswa sedang 

(<g>)  >  0,30   Peningkatan hasil belajar siswa rendah. 
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   BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penggunaan media presentasi 

pembelajaran berbaisis visualisasi tiga dimensi terhadap hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran konstruksi bangunan gedung kelas XI Teknik Gambar Bangunan 

SMK Negeri 7 Semarang, maka peneliti melakukan analisis data secara 

kuantitatif, data yang didapatkan peneliti melalui post test sebagai tes akhir 

setelah dilakukan perlakuan atau pembelajaran yang berbeda pada kedua kelas 

(kelas kontrol dan kelas eksperimen) kelas kontrol yaitu kelas XI TGB 2 dikenai 

metode pembelajaran ceramah (konvensional) dan kelas eksperimen yaitu kelas 

XI TGB 1 dikenai pembelajaran menggunakan media presentasi pembelajaran 

berbasis visualisasi tiga dimensi. 

Uji coba soal instrumen dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2013 di 

kelas XII TGB 2 dengan jumlah siswa 34 orang., uji coba soal instrumen ini 

dilakukan sebelum penelitian pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. Setelah 

didapat data dari hasil analisis uji coba instrumen yang telah dilakukan maka 

dilaksanakan penelitian yang diawali dengan pelaksanaan pre test pada kelas 

kontrol (XI TGB 2) dan kelas eksperimen (XI TGB 1). Pelaksanaaan pre test pada 

kelas kontrol (XI TGB 2) adalah pada tanggal 14 Januari 2013 dan pre test pada 

kelas eksperimen (XI TGB 1) dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2013. 

Kegiatan penelitian diakhiri dengan pelaksanaan post-test pada kedua kelas 

tersebut. Pelaksanaaan post test pada kelas kontrol (XI TGB 2) adalah pada
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 tanggal 21 Januari 2013 dan post test pada kelas eksperimen (XI TGB 1) 

dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2013. Data yang didapat tentang hasil 

belajar siswa kemudian dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan yang berlaku 

untuk keseluruhan populasi dalam penelitian. Hasil penelitian yang diuraikan 

adalah hasil penelitian tahap awal (nilai pre test) dan hasil penelitian tahap akhir 

(nilai post test). 

 

A. Hasil Penelitian Tahap Awal (Nilai Pre test) 

1. Deskriptif Kemampuan Awal Siswa (Pre test) 

Analisis data pada tahap awal ini dilakukan guna mengetahui 

kemampuan awal siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen sebelum 

mendapatkan perlakuan apakah sama atau tidak. Analisis ini menggunakan hasil 

nilai pre test pada kelas kontrol (XI TGB 2) dan kelas eksperimen (XI TGB 1). 

Analisis datanya meliputi uji normalitas, uji kesamaan dua varians (homogenitas), 

dan uji perbedaan rata-rata pre test (uji t). Hasil yang didapat dari pre test ini 

adalah rata-rata kemampuan awal siswa pada kelas kontrol adalah 45,64 dan rata-

rata kemampuan awal siswa pada kelas eksperimen adalah 46,11. Nilai tertinggi 

dari kelas kontrol adalah 63 dan nilai terendahnya adalah 32. Sedangkan nilai 

tertinggi pada kelas eksperimen adalah 63 dan nilai terendahnya adalah 30. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari rentang nilai tertinggi ke terendah pada kelas 

kontrol maupun kelas eksperimen adalah kedua kelas tersebut memiliki 

kemampuan awal yang relatif sama. 
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Untuk lebih jelas mengenai hasil nilai pre test yang didapatkan dapat 

dilihat pada tabel 4.1. 

 

 

Kriteria n Minimal Maksimal Mean 

Nilai Kelas Kontrol 

Nilai Kelas Eksperimen 

36 

37 

32 

32 

63 

63 

45,64 

46,11 

         Sumber : Analisis data penelitian 

2. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada tahap awal analisis data ini digunakan untuk 

mengetahui apakah nilai pre test siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian: 

Ho diterima jika 
2
hitung < 

2
(1-α);(k-3),  α =5%  

Jika Ho diterima maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut 

berdistribusi normal. Alasan digunakannya taraf signifikan (α) sebesar 5% 

dikarenakan peluang terjadinya kesalahan 5% cukup untuk masalah sosial 

termasuk pendidikan. 

Hipotesis: 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas pada tahap awal yang didapat 

dari nilai pre test diperoleh nilai 
2
hitung untuk kelas eksperimen sebesar 3,70 dan 

kelas kontrol sebesar 3,44. Kedua nilai tersebut kurang dari 
2
tabel pada taraf 

signifikan 5% dengan dk = 6-3 yaitu 7,81 yang berarti bahwa kedua data nilai pre 

test tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis ini dapat digunakan 

Tabel  4.1. Hasil Nilai Pre Test Kelas Eksperimen dan Kontrol 
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sebagai pertimbangan dalam analisis selanjutnya yaitu menggunakan statistik 

parametrik. Selengkapnya hasil pengujian normalitas data nilai pre test pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.2. 

 

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 


2
hitung

 3,70 3,44 

Dk (k-3) 3 3 


2
tabel
 7,81 7,81 

Kriteria Normal Normal 

    Sumber : Analisis data penelitian 

3. Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) 

Uji kesamaan dua varians (uji homogenitas) pada analisis tahap awal ini 

digunakan untuk mengetahui homogenitas varians nilai pre test dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kriteria pengujian Ho diterima jika Fhitung < F1/2α(n1-

1, n2-1) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima sehingga dapat 

disimpulkan bahwa nilai pre test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

memiliki varians yang sama. 

Hipotesis: 

Ho : m1 ≤ m2 

Ha : m1 > m2 

Berdasarkan analisis tahap awal untuk uji kesamaan dua varians (uji 

homogenitas) pada nilai pre test diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,0702. Nilai Fhitung 

tersebut kurang dari nilai Ftabel dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 1,75. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai pre test antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mempunyai varians yang sama (homogen). 

Tabel 4.2. Uji Normalitas Data Nilai Pre Test 
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Selengkapnya hasil pengujian kesamaan dua varians (homogenitas) data 

nilai pre test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.3. 

 

Kelas Varians Fhitung Ftabel Keterangan 

Eksperimen 41,55 
1,0702 1,76 Varians Sama 

Kontrol 45,92 

        Sumber : Analisis data penelitian 

4. Uji Perbedaan Rata-rata Pre test (Uji t) 

Uji perbedaan rata-rata pre test (uji t) pada analisis tahap awal ini 

digunakan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata pre test kelas eksperimen lebih 

baik jika dibandingan dengan nilai rata-rata pre test kelas kontrol. Pengujian 

menggunakan uji pihak kanan. Kriteria pengujian Ho diterima jika thitung < 

t(α)(n1+n2-2) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai rata-rata pre test antara kelas eksperimen tidak lebih baik 

daripada nilai rata-rata pre test kelas kontrol. 

Hipotesis: 

Ho : m1 ≤ m2 

Ha : m1 > m2 

Berdasarkan analisis tahap awal untuk analisis uji perbedaan rata-rata (uji 

t) pada nilai pre test diperoleh nilai thitung sebesar 0,2988. Nilai thitung tersebut 

kurang dari nilai ttabel dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 2,029. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata pre test pada kelas eksperimen tidak lebih 

baik jika dibandingkan dengan nilai rata-rata pre test pada kelas kontrol. 

Tabel 4.3. Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) Data Nilai Pre Test 
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Selengkapnya hasil pengujian perbedaan rata-rata (uji t) data nilai pre 

test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.4. 

 

Kelas 
Rata-

rata 

Dk 

(n-1) 
thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen 46,11 36 

0,2988 2,029 

Nilai pre test kelas 

eksperimen tidak lebih 

baik daripada nilai pre test 

kelas kontrol 
Kontrol 45,64 35 

        Sumber : Analisis data penelitian 

 

B. Hasil Penelitian Tahap Akhir (Nilai Post test) 

i. Deskriptif Kemampuan Akhir Siswa (Post test) 

Analisis data pada tahap akhir ini dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan akhir siswa pada kelas kontrol dan kelas eksperimen setelah 

mendapatkan perlakuan. Analisis data ini menggunakan hasil nilai post test pada 

kelas kontrol (XI TGB 2) dan kelas eksperimen (XI TGB 1). Kelas kontrol 

mendapatkan perlakuan dengan menggunakan metode ceramah (konvensional) 

sedangkan kelas kontrol mendapatkan perlakuan dengan pembelajaran 

menggunakan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi. 

Analisis datanya meliputi uji normalitas, uji uji kesamaan dua varians 

(homogenitas), uji perbedaan rata-rata post test (uji t), dan uji peningkatan hasil 

belajar siswa (uji gain). 

Berdasarkan analisis data pada tahap akhir ini, rata-rata kemampuan 

akhir siswa pada kelas eksperimen adalah 85,76 dan rata-rata kemampuan akhir 

siswa pada kelas kontrol adalah 75,64. Nilai tertinggi dari kelas eksperimen 

Tabel 4.4. Uji Perbedaan Rata-rata Pre Test (Uji t) Data Nilai Pre Test 
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adalah 94 dan nilai terendahnya adalah 72. Sedangkan nilai tertinggi pada kelas 

kontrol adalah 91 dan nilai terendahnya adalah 63. Kesimpulan yang dapat 

diambil dari rentang nilai tertinggi ke terendah pada kelas eksperimen maupun 

kelas kontrol adalah kelas eksperimen mempunyai kemampuan yang  lebih baik 

jika dibandingkan dengan kelas kontrol. Selain itu rata-rata nilai post-test pada 

kelas eksperimen dan kelas kontrol sudah memenuhi syarat KKM (Kriteria 

Kelulusan Minimal) yang sebesar 75. 

Selengkapnya hasil nilai post test pada penelitian ini dapat dilihat pada 

tabel 4.5. 

 

Kriteria n Minimal Maksimal Mean 

Nilai Kelas Kontrol 

Nilai Kelas Eksperimen 

37 

36 

66 

72 

91 

94 

75,64 

85,76 

         Sumber : Analisis data penelitian 

ii. Uji Normalitas 

Uji normalitas pada tahap akhir analisis data ini digunakan untuk 

mengetahui apakah nilai post test siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

berdistribusi normal atau tidak. Kriteria pengujian Ho diterima jika 
2
hitung < 

2
(1-

α);(k-3) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima maka dapat 

disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal. 

Hipotesis: 

Ho : data berdistribusi normal 

Ha : data tidak berdistribusi normal 

Tabel  4.5. Hasil Nilai Post Test Kelas Eksperimen dan Kontrol 



61 

 

 

 

Berdasarkan hasil analisis uji normalitas pada tahap akhir yang didapat 

dari nilai post test diperoleh nilai 
2
hitung untuk kelas eksperimen sebesar 6,90 dan 

kelas kontrol sebesar 3,31. Kedua nilai tersebut kurang dari 
2
tabel pada taraf 

signifikan 5% dengan dk = 6-3 yaitu 7,81 yang berarti bahwa kedua data nilai 

prost test tersebut berdistribusi normal. Berdasarkan hasil analisis ini dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dalam analisis selanjutnya yaitu menggunakan 

statistik parametrik. Selengkapnya hasil pengujian normalitas data nilai post test 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.6.  

 

 

Sumber variasi Kelas Eksperimen Kelas Kontrol 


2
hitung

 6,90 3,31 

Dk (k-3) 3 3 


2
tabel
 7,81 7,81 

Kriteria  Normal Normal 

    Sumber : Analisis data penelitian 

iii. Uji Kesamaan Dua Varians (Homogenitas) 

Uji kesamaan dua varians (uji homogenitas) pada analisis tahap akhir ini  

digunakan untuk mengetahui homogenitas varians nilai post test dari kelas 

eksperimen dan kelas kontrol. Kriteria pengujian Ho diterima jika Fhitung < F1/2α(n1-

1, n2-1) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima maka dapat 

disimpulkan bahwa nilai post test antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

mempunyai varians yang sama. 

Hipotesis: 

Ho : m1 ≤ m2 

Ha : m1 > m2 

Tabel 4.6. Uji Normalitas Data Nilai Post Test 
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Berdasarkan analisis tahap akhir untuk uji kesamaan dua varians (uji 

homogenitas) pada nilai post test diperoleh nilai Fhitung sebesar 1,2851. Nilai Fhitung 

tersebut kurang dari nilai Ftabel dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 1,7523. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai post test antara kelas eksperimen dan 

kelas kontrol mempunyai varians yang sama (homogen). 

Selengkapnya hasil pengujian kesamaan dua varians (homogenitas) data 

nilai post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 

4.7. 

 

Kelas Varians Fhitung Ftabel Keterangan 

Eksperimen  34,47 
1,2851 1,7523 Varians Sama 

Kontrol  44,29 

        Sumber : Analisis data penelitian 

iv. Uji Perbedaan Dua Rata-rata Post test (Uji t) 

Uji perbedaan rata-rata post test (uji t) pada analisis tahap akhir ini 

digunakan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata post test kelas eksperimen 

lebih baik jika dibandingan dengan nilai rata-rata post test kelas kontrol. 

Pengujian ini menggunakan uji pihak kanan. Kriteria pengujian Ho diterima jika 

thitung < t(α)(n1+n2-2) dengan taraf signifikan (α) sebesar 5%. Jika Ho diterima maka 

dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata post test antara kelas eksperimen tidak 

lebih baik daripada nilai rata-rata post test kelas kontrol. 

Hipotesis: 

Ho : m1 ≤ m2 

Ha : m1 > m2 

Tabel 4.7. Uji Kesamaan Dua Varians (Uji Homogenitas) Data Nilai Post Test 
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Berdasarkan analisis tahap akhir untuk analisis uji perbedaan rata-rata 

(uji t) pada nilai post test diperoleh nilai thitung sebesar 6,893. Nilai thitung tersebut 

kurang dari nilai ttabel dengan taraf signifikan sebesar 5% yaitu 2,029. Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata post test pada kelas eksperimen lebih baik 

jika dibandingkan dengan nilai rata-rata post test pada kelas kontrol. 

Selengkapnya hasil pengujian perbedaan rata-rata (uji t) data nilai post 

test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.8. 

 

Kelas 
Rata-

rata 

Dk 

(n-1) 
thitung ttabel Kriteria 

Eksperimen 85,76 36 

6,893 2,029 

Nilai post test kelas 

eksperimen lebih baik 

daripada nilai post test 

kelas kontrol 
Kontrol 75,64 35 

        Sumber : Analisis data penelitian 

 

v. Uji Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Uji Gain) 

Uji peningkatan hasil belajar siswa (uji gain) memiliki tujuan untuk 

mengetahui seberapa besar peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

dan kelas kontrol sebelum diberi perlakuan dan setelah diberi perlakuan. 

Berdasarkan hasil analisis tahap akhir untuk uji peningkatan hasil belajar 

siswa (uji gain) diperoleh peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen 

setelah mendapatkan perlakuan sebesar 0,74 (74%) dan masuk ke kriteria 

peningkatan hasil belajar siswa tinggi. Peningkatan hasil belajar siswa pada kelas 

kontrol setelah mendapatkan perlakuan sebesar 0,55 (55%) dan masuk ke kriteria 

peningkatan hasil belajar siswa sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Tabel 4.8. Uji Perbedaan Rata-rata Pre Test (Uji t) Data Nilai Post Test 
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peningkatan hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi jika 

dibandingkan dengan kelas kontrol. Kelas eksperimen yang mendapatkan 

perlakuan pembelajaran menggunakan media presentasi berbasis visualisasi tiga 

dimensi mempunyai peningkatan hasil belajar lebih tinggi 0,19 (19%) daripada 

kelas kontrol yang mendapatkan perlakuan dengan metode  pembelajaran ceramah 

(konvensional). 

Selanjutnya hasil pengujian peningkatan hasil belajar siswa (uji gain) 

pada kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.9. 

 

Kelas 
Rata-rata 

Pre Test 

Rata-rata 

Post Test 
<g> Kriteria 

Eksperimen 42,14 89,56 0,74 Tinggi 

Kontrol 41,72 77,72 0,55 Sedang 

Sumber : Analisis Data Penelitian 

C. Alur Penelitian 

Kegiatan awal dalam penelitian yaitu pemberian pre test pada kedua 

kelas, pemberian pre test ini dilakukan sebelum kegiatan pembelajran dengan 

tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan awal siswa terhadap materi 

pelajaran yang akan disampaikan. Dari kegiatan tersebut didapatkan nilai rata-rata 

pre test kelas eksperimen sebesar 45,64 sedangkan pada kelas kontrol didapatkan 

nilai rata-rata 46,11. 

Setelah pelaksanaan pre test, kemudian kegiatan penelitian dilanjutkan 

dengan kegiatan pembelajaran pada kelas kontrol dan kelas eksperimen. 

Kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan pada kelas kontrol 

menggunakan metode pembelajaran ceramah yang biasa digunakan dalam kelas 

Tabel 4.9. Uji Peningkatan Hasil Belajar Siswa (Uji Gain) 
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tersebut. Setelah kegiatan pembelajaran selesai guru memberikan post test sebagai 

test hasil belajar pada materi pembelajaran yang telah disampaikan. Foto kegiatan 

pembelajaran pada kelas kontrol dapat dilihat pada gambar 4.1. 

      

  

Sedangkan untuk kegiatan pembelajaran pada kelas eksperimen 

diterapkan penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga 

dimensi, penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga 

dimensi pada kelas eksperimen meliputi: 

1) Pada awal kegiatan pembelajaran peneliti memberi pengertian dan pemahaman 

mengenai pembelajaran yangt akan menggunakan media presentasi 

pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi. 

2) Dalam sesi pembelajaran peneliti menyampaikan materi menggunakan media 

presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi disertasi sedikit 

penjelasan menggunakan metode ceramah. 

3) Setelah kegiatan pembelajaran dilakukan, peneliti memberikan post test pada 

siswa yang berguna sebagai hasil belajar pada materi yang telah diajarkan. 

Foto kegiatan pembelajaran di kelas eksperimen dapat dilihat pada gambar 4.2. 

Gambar 4.1. Kegiatan Pembelajaran di Kelas Kontrol 



 

 

     

 

Setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilanjutkan dengan 

pemberian pos test pada k

rata post test kelas kontrol sebesar 77,72 dan kelas eksperimen sebesar 89,56. 

 

D. Pembahasan 

1. Pembahasan Nilai dan Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Nilai hasil belajar didapat melalui 

diadakan perlakuan pembelajaran yang berbeda, didapatkan kelas eksperimen 

memiliki rata-rata nilai akhir yang lebih tinggi daripada kelas kontrol, seperti yang 

terlihat dalam gambar 4.3.

Kelas Eksperimen

Kelas Kontrol

N
IL
A
I 
R
A
T
A
 -
R
A
T
A

Gambar 4.2

 

       

Setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilanjutkan dengan 

pada kelas kontrol dan kelas eksperimen didapatkan nilai rata

kelas kontrol sebesar 77,72 dan kelas eksperimen sebesar 89,56. 

Pembahasan Nilai dan Peningkatan Hasil Belajar Siswa

Nilai hasil belajar didapat melalui pos test pada kedua

diadakan perlakuan pembelajaran yang berbeda, didapatkan kelas eksperimen 

rata nilai akhir yang lebih tinggi daripada kelas kontrol, seperti yang 

terlihat dalam gambar 4.3. 

1 2

Kelas Eksperimen 46,11 85,76

Kelas Kontrol 45,64 75,64

40,00

60,00

80,00

100,00

HASIL BELAJAR

Gambar 4.2. Kegiatan Pembelajaran di Kelas Eksperimen

Gambar 4.3. Grafik Hasil Belajar Siswa 

66 

 

Setelah pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilanjutkan dengan 

elas kontrol dan kelas eksperimen didapatkan nilai rata-

kelas kontrol sebesar 77,72 dan kelas eksperimen sebesar 89,56.  

Pembahasan Nilai dan Peningkatan Hasil Belajar Siswa 

pada kedua kelas, setelah 

diadakan perlakuan pembelajaran yang berbeda, didapatkan kelas eksperimen 

rata nilai akhir yang lebih tinggi daripada kelas kontrol, seperti yang 

 

85,76

75,64

Kegiatan Pembelajaran di Kelas Eksperimen 
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Berdasarkan gambar 4.3 diatas, dapat dilihat pada kelas eksperimen dan 

kelas kontrol memiliki nilai rata-rata pre test yang hampir sama yaitu 46,11 dan 

45,64. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan siswa pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol terhadap materi yang akan disampaikan relatif sama. 

Kemudian dapat dilihat juga hasil nilai rata-rata post test dari kelas 

eksperimen sebesar 85,76 dan pada kelas kontrol sebesar 75,64. Dari nilai rata-

rata post test yang didapatkan dari kedua kelas dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar pada kelas eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol. 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan rumus gain untuk menghitung 

seberapa besar peningkatan hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

peningkatan hasil belajar yang dimaksud disini adalah peningkatan hasil belajar 

dari pre test ke post test. Dari perhitungan diperoleh peningkatan hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen sebesar 0,74 (74 %) dan masuk dalam kriteria 

peningkatan hasil belajar tinggi sedangkan pada kelas kontrol peningkatan hasil 

belajarnya sebesar 0,55 (55 %) dan termasuk dalam kriteria peningkatan hasil 

belajar sedang. Dapat disimpulkan dari data peningkatan hasil belajar tersebut 

bahwa kelas eksperimen memiliki peningkatan hasil belajar lebih tinggi sebesar 

0,19 (19 %) daripada kelas kontrol, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 

4.10 di bawah ini. 

 

Kelas 
Rata-rata 

Pre-Test 

Rata-rata 

Post-Test 
Peningkatan Kriteria Selisih 

Eksperimen 46,11 85,76 0,74 Tinggi 
0,19 

Kontrol 45,64 75,64 0,55 Sedang 

Sumber : Hasil Penelitian 

Tabel 4.10. Peningkatan Hasil Belajar Siswa 
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Hasil peningkatan hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dikarenakan 

dalam pembelajaran menggunakan media presentasi pembelajaran berbasis 

visualisasi tiga dimensi dapat membantu siswa untuk lebih berkonsentrasi dan 

memahami materi yang disampaikan guru. Pembelajaran ini dilangsungkan di 

ruang kelas biasa, hal ini dilakukan supaya dalam pembelajaran guru dapat lebih 

mengontrol dan mengkondisikan siswa lebih baik, kondisi tersebut menjadikan 

siswa lebih dapat dikontrol dan diarahkan. Dalam pembelajaran siswa diminta 

untuk bekerjasama dengan teman sebangkunya untuk mengidentifikasi animasi 

tiga dimensi yang divisualisasikan media, setelah itu salah satu siswa ditunjuk 

oleh guru untuk menyampaikan hasil identifikasinya dan selanjutnya guru 

memberikan masukan dan kesimpulan yang benar tentang animasi tiga dimensi 

yang divisualisasikan. Sehingga dalam pembelajaran ini siswa tidak pasif hanya 

mendengarkan apa yang dipresentasikan oleh guru, namun mereka juga dituntut 

untuk lebih jeli, kreatif serta cakap dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Hal 

ini jauh berbeda dengan pembelajaran pada kelas kontrol yang menggunakan 

metode ceramah (konvensional) siswa hanya dijejali materi saja tanpa ada timabal 

balik antara guru, siswa dan materi pelajaran, serta dengan hanya menampilkan 

tulisan dan gambar dua dimensi saja siswa menjadi merasa cepat bosan dan 

kurang memperhatikan apa yang diajarkan oleh guru, siswa lebih banyak acuh tak 

acuh seperti bercanda sendiri, tiduran dan kurang memperhatikan. 

Penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga 

dimensi yang tidak hanya digunakan guru saja dalam mempresentasikan materi di 

dalam kelas, namun juga dibagikan kepada siswa dalam bentuk file serta 
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menyertakan tutorial penggunaan media tersebut, hal ini bertujuan agar siswa 

dapat mempergunakannya sebagai tambahan bahan belajar dirumah agar siswa 

lebih bebas tanpa ada batasan waktu untuk penggunaannya. Walaupun 

penggunaanya tanpa didampingi langsung oleh guru, penggunaan media 

presentasi berbasis visualisasi tiga dimensi dengan didampingi tutorial dirasa 

dapat membantu dan terlebih siswa dapat merasa nyaman karena tidak merasa 

terkekang oleh adanya guru. Dalam Iswidayati (2010:23) salah satu persoalan 

penggunaan komputer sebagai media pembelajaran adalah pembuatan program 

yang rumit serta pengoperasian awal perlu pendamping guna menjelaskan 

penggunaannya. Hal ini bisa teratasi dengan pembuatan modul pendamping yang 

menjelaskan penggunaan dan pengoperasian program. 

 Hasil peningkatan hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi juga 

dikarenakan dalam proses pembelajaran siswa lebih tertarik pada pembelajaran 

dengan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi karena 

adanya animasi tiga dimensi yang dapat mereka nikmati serta identifikasi 

sehingga menjadikan pembelajaran tidak monoton dan membosankan. Dari apa 

yang dikemukakan Wiwiroatmojo dan Sosonohardjo (2002:2), bahwa daya serap 

panca indera adalah sebagai berikut:  

 

INDERA PERSENTASE 

Penglihatan 82 % 

Pendengaran 11 % 

Peraba 3,50 % 

Perasa 2,50 % 

Pencium 1 % 

 

Tabel 4.11. Persentase Kepekaan Panca Indera 
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Berdasarkan tabel diatas terlihat indera penglihatan memiliki persentase 

lebih dalam memberikan stimulus kepada otak untuk menyimpan materi pelajaran 

yang didapat, sehingga dengan penggunaan media presentasi pembelajaran 

berbasis visualisasi tiga dimensi yang mengoptimalkan indera penglihatan siswa 

dengan visualisasi tiga dimensinya dapat menjadikan pembelajaran dikelas lebih 

efektif yang kemudian menjadikan siswa memiliki pemahaman yang baik 

terhadap materi dan dengan penggunaan media presentasi berbasis visualisasi tiga 

dimensi dapat mengefektifkan waktu pembelajaran. 

 

2. Pembahasan Nilai dan Peningkatan Hasil Belajar Tiap Sub Materi 

Setelah dilakukan perhitungan nilai pre test dan post test pada kelas 

eksperimen yang menggunakan media presentasi pembelajaran berbasis 

visualisasi tiga dimensi dan kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah 

(konvensional) didapatkan hasil nilai pre test antara kedua kelas tidak ada 

perbedaan yang cukup signifikan sedangkan pada nilai post test pada kelas kedua 

tersebut menunjukkan bahwa nilai post test kelas eksperimen lebih baik dari kelas 

kontrol. Nilai pre test dan post test pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

kemudian dibagi menjadi nilai per masing-masing sub materi untuk mengetahui 

sejauh mana pemahaman siswa pada tiap-tiap sub materi yang dipelajari selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung serta untuk mengetahui besarnya peningkatan 

hasil belajar siswa pada tiap-tiap sub materi yang telah diberikan. Nilai dan 

peningkatan hasil belajar siswa tiap sub materi pada kelas eksperimen dapat 

dilihat pada tabel 4.12. 
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No Indikator 
Nilai 

Gain Kriteria 
Pre Test Post Test 

1 

Difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum 

serta pengertian, syarat &  macam-macam air 

kotor  

49,07 91,67 0,836 Tinggi 

2 
Pengetahuan umum tentang peralatan sanitasi 

air kotor & macam –macam sistem air kotor 
48,89 85,56 0,717 Tinggi 

3 Konstruksi septic tank, beerput & zinkput 44,44 86,67 0,760 Tinggi 

4 

Difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum 

serta pengertian, syarat & macam-macam air 

bersih 

47,92 89,58 0,800 Tinggi 

5 
Pengetahuan umum tentang peralatan sanitasi 

air bersih 
44,91 84,26 0,714 Tinggi 

6 Macam-macam sistem instalasi air bersih 43,33 85,56 0,745 Tinggi 

7 
Pengetahuan umum menggambar sanitasi air 

kotor & sanitasi air bersih 
45,83 77,08 0,577 Sedang 

 Sumber : Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada tabel 4.12 untuk nilai dan peningkatan hasil belajar 

siswa pada kelas eksperimen dapat dilihat bahwa nilai awal (pre test) siswa pada 

kelas eksperimen relatif berimbang untuk tiap-tiap sub materi dengan nilai 

tertinggi dan terendah adalah sebagai berikut: 

1) Nilai tertinggi adalah 49,07 pada sub materi pengetahuan umum tentang 

peralatan sanitasi air kotor & macam –macam sistem air kotor. 

2) Nilai terendah adalah 43,33 pada sub materi macam-macam sistem instalasi air 

bersih. 

Tabel 4.12. Nilai dan Peningkatan Hasil Belajar 

Tiap Sub Materi pada Kelas Eksperimen 



72 

 

 

 

Sedangkan untuk nilai hasil akhir (post test) siswa pada kelas eksperimen 

mengalami peningkatan yang cukup tinggi dengan nilai tertinggi dan terendah 

adalah sebagai berikut: 

1) Nilai tertinggi adalah 91,67 dengan peningkatan (gain) sebesar 0,836 atau 

83,6%  pada sub materi difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum serta 

pengertian, syarat &  macam-macam air kotor. 

2) Nilai terendah adalah 77,08 dan peningkatan (gain) sebesar 0,577 atau 57,7 % 

pada sub materi pengetahuan umum menggambar sanitasi air kotor & sanitasi 

air bersih. 

Semua sub materi pada kelas eksperimen mengalami peningkatan yang 

masuk dalam kriteria tinggi kecuali sub materi pengetahuan umum menggambar 

sanitasi air kotor & sanitasi air bersih yang masuk dalam kriteria sedang, untuk 

sub materi pengetahuan umum menggambar sanitasi air kotor & sanitasi air bersih 

diharapkan guru untuk memberikan pemahaman lebih kepada siswa, misalnya 

dengan menyuruh siswa untuk mempraktikan secara langsung cara menggambar 

sanitasi air kotor & sanitasi air bersih, dengan siswa mempraktikan secara 

langsung menjadikan siswa dapat lebih paham dan jelas. 

Sedangkan untuk nilai dan peningkatan hasil belajar siswa tiap sub 

materi pada kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.13. 
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No Indikator 
Nilai 

Gain Kriteria 
Pre Test Post Test 

1 

Difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum 

serta pengertian, syarat &  macam-macam air 

kotor  

48,15 87,04 0,750 Tinggi 

2 
Pengetahuan umum tentang peralatan sanitasi 

air kotor & macam –macam sistem air kotor 
46,11 72,22 0,485 Sedang 

3 Konstruksi septic tank, beerput & zinkput 45,56 73,89 0,520 Sedang 

4 

Difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum 

serta pengertian, syarat & macam-macam air 

bersih 

46,53 84,72 0,714 Tinggi 

5 
Pengetahuan umum tentang peralatan sanitasi 

air bersih 
45,37 74,54 0,534 Sedang 

6 Macam-macam sistem instalasi air bersih 43,89 74,44 0,545 Sedang 

7 
Pengetahuan umum menggambar sanitasi air 

kotor & sanitasi air bersih 
43,75 66,67 0,407 Sedang 

 Sumber : Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada tabel 4.13 untuk nilai dan peningkatan hasil belajar 

siswa pada kelas kontrol dapat dilihat bahwa nilai awal (pre test) siswa pada kelas 

kontrol relatif berimbang untuk tiap-tiap sub materi dengan nilai tertinggi dan 

terendah adalah sebagai berikut: 

1) Nilai tertinggi adalah 48,15 pada pada sub materi pengetahuan umum tentang 

peralatan sanitasi air kotor & macam –macam sistem air kotor. 

2) Nilai terendah adalah 43,75 pada sub pengetahuan umum menggambar sanitasi 

air kotor & sanitasi air bersih. 

Tabel 4.13. Nilai dan Peningkatan Hasil Belajar 

Tiap Sub Materi pada Kelas Kontrol 
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Sedangkan untuk hasil akhir (post test) siswa pada kelas kontrol 

mengalami peningkatan yang tidak begitu tinggi dengan nilai tertinggi dan 

terendah adalah sebagai berikut: 

1) Nilai tertinggi adalah 87,04 dengan peningkatan (gain) sebesar 0,750 atau 

75,0%  pada sub materi pengetahuan umum tentang peralatan sanitasi air kotor 

& macam –macam sistem air kotor. 

2) Nilai terendah adalah 66,67 dan peningkatan (gain) sebesar 0,407 atau 40,7% 

pada sub materi pengetahuan umum menggambar sanitasi air kotor & sanitasi 

air bersih. 

Terdapat lima sub materi dalam kelas kontrol yang masuk ke dalam peningkatan 

hasil belajar kriteria sedang, yaitu sebagai berikut: 

1) Pengetahuan umum tentang peralatan sanitasi air kotor & macam –macam 

sistem air kotor. 

2) Konstruksi septic tank, beerput & zinkput 

3) Pengetahuan umum tentang peralatan sanitasi air bersih 

4) Macam-macam sistem instalasi air bersih 

5) Pengetahuan umum menggambar sanitasi air kotor & sanitasi air bersih 

Lima sub materi tersebut di atas harus menjadi perhatian lebih bagi guru 

pengampu mata pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung. Guru pengampu 

diharapkan bisa memberi pengajaran lebih pada sub-sub materi tersebut. Jika 

diperlukan guru dapat memberikan gambaran-gambaran tiga dimensi seperti 

animasi tiga dimensi atau dapat juga langsung bentuk nyatanya dengan materi 

seperti konstruksi septic tank, beerput & zinkput serta macam-macam sistem 
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instalasi air bersih agar siswa mendapatkan pemahaman lebih dari kelima sub bab 

tersebut. 

Jika dibandingkan peningkatan hasil belajar pada tiap-tiap sub materi 

antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dapat dilihat pada tabel 4.13. 

 

No Sub Materi 

Gain 

Selisih % Kelas 

Eksperimen 

Kelas 

Kontrol 

1 

Difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum 

serta pengertian, syarat &  macam-macam air 

kotor  

0,836 0,750 0,0864 8,64% 

2 
Pengetahuan umum tentang peralatan sanitasi 

air kotor & macam –macam sistem air kotor 
0,717 0,485 0,2329 23,29% 

3 Konstruksi septic tank, beerput & zinkput 0,760 0,520 0,2396 23,96% 

4 

Difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum 

serta pengertian, syarat & macam-macam air 

bersih 

0,800 0,714 0,0857 8,57% 

5 
Pengetahuan umum tentang peralatan sanitasi 

air bersih 
0,714 0,534 0,1804 18,04% 

6 Macam-macam sistem instalasi air bersih 0,745 0,545 0,2005 20,05% 

7 
Pengetahuan umum menggambar sanitasi air 

kotor & sanitasi air bersih 
0,577 0,407 0,1695 16,95% 

 Sumber : Hasil Penelitian 

Berdasarkan pada tabel 4.14 didapatkan perbedaan peningkatan hasil 

belajar antara kelas eksperimen dan kelas kontrol yang terbesar adalah pada sub 

materi tentang konstruksi septic tank, beerput & zinkput. Pada kelas eksperimen 

mengalami peningkatan sebesar 0,760 dan pada kelas kontrol sebesar 0,520 

Tabel 4.14. Perbandingan Peningkatan Hasil Belajar 

Tiap Sub Materi antara Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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sehingga antara kedua kelas tersebut terdapat perbedaan sebesar 0,2396 atau 

23,96%. Sedangkan untuk perbedaan peningkatan hasil belajar antara kelas 

eksperimen dan kelas kontrol yang terkecil adalah pada sub materi tentang difinisi 

sistem sanitasi air kotor secara umum serta pengertian, syarat & macam-macam 

air bersih. Pada kelas eksperimen mengalami peningkatan sebesar 0,800 dan pada 

kelas kontrol sebesar 0,714 sehingga antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

tersebut terdapat perbedaan sebesar 0,0857 atau 8,57%. 

Berdasarkan hasil yang tercantum dalam tabel 4.14 peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa kelas eksperimen yang mendapatkan perlakuan 

dengan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi 

mempunyai peningkatan hasil belajar yang lebih tinggi pada semua sub materi 

jika dibandingkan dengan kelas kontrol yang mendapatkan perlakuan dengan 

metode pembelajaran ceramah (konvensional). 

 

3. Pembahasan Ketuntasan Belajar 

Data ketuntasan belajar didapat dari analisis data nilai post test pada 

kedua kelas, dari analisis tersebut dapat disimpulkan ketuntasan belajar antara 

kelas ekperimen yang menggunakan media presentasi pembelajaran berbasis 

visualisasi tiga dimensi dengan kelas kontrol yang menggunakan metode ceramah 

(konvensional) terdapat perbedaan yang cukup tinggi seperti yang tercantum 

dalam tabel 4.15. 
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Nilai Rata-

rata 

Jumlah 

Siswa 

Ketuntasan 

Belajar 

Persentase 

Ketuntasan 

Belajar 

Tidak 

Tuntas 
Tuntas 

Tidak 

Tuntas 
Tuntas 

Kelas 

Eksperimen 
85,76 37 2 35 5,41% 94,59% 

Kelas Kontrol 75,64 36 13 23 36,11% 63,89% 

 Sumber : Hasil Penelitian 

Perbedaan persentase ketuntasan belajar ini dikarenakan pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol saat penelitian mendapatkan perlakuan yang 

berbeda dimana pada kelas eksperimen mendapatkan perlakuan dengan 

pembelajaran menggunakan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi 

tiga dimensi sedangkan pada kelas kontrol mendapatkan perlakuan dengan 

menggunakan metode pembelajaran ceramah (konvensional). Hasil belajar pada 

mata pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung kompetensi dasar memahami 

sanitasi air kotor dan air bersih dikatakan tuntas jika nilainya lebih dari atau sama 

dengan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu sebesar 75. 

Tabel 4.15. Ketuntasan Belajar Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penggunaan media presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi 

pada kelas eksperimen dapat menjadikan hasil belajar siswa lebih baik dari 

pada penggunaan metode ceramah (konvensional) pada kelas kontrol pada 

mata pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung kompetensi dasar memahami 

sanitasi air kotor dan air bersih pada kelas XI TGB SMK Negeri 7 Semarang. 

Hal ini dapat dilihat dari hasil belajar siswa pada kedua kelas tersebut. Hasil 

belajar siswa pada kelas eksperimen mempunyai nilai rata-rata sebesar 85,76 

sedangkan hasil belajar siswa pada kelas kontrol mempunyai nilai rata-rata 

sebesar 75,64. 

2. Terdapat perbedaan hasil belajar pada kelas eksperimen dan kelas kontrol 

dengan adanya peningkatan hasil belajar pada kelas ekperimen sebesar 0,74 

(74 %) dan hasil belajar siswa pada kelas kontrol hanya mengalami 

peningkatan sebesar 0,55 (55 %). Kelas eksperimen yang mendapatkan 

perlakuan pembelajaran dengan media presentasi pembelajaran berbasis 

visualisasi tiga dimensi mempunyai peningkatan hasil belajar lebih tinggi yaitu 

sebesar 0,19 (19 %) daripada kelas kontrol yang mendapatkan perlakuan 

dengan metode  pembelajaran ceramah (konvensional) dan didapatkan pula 
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hasil ketuntasan hasil belajar siswa pada kelas yang menggunakan media 

presentasi pembelajaran berbasis visualisasi tiga dimensi adalah sebesar 94,59 

% dan pada kelas yang menggunakan pembelajaran metode ceramah 

(konvensional) sebesar 63,89 %. Berdasarkan hasil tersebut ketuntasan hasil 

belajar kelas yang menggunaan media presentasi pembelajaran berbasis 

visualisasi tiga dimensi lebih baik dibandingkan ketuntasan hasil belajar kelas 

yang menggunaan metode pembelajaran ceramah (konvensional). 

   

5.2 Saran 

Berdasarkan pengamatan peneliti setaelah melakukan penelitian 

eksperimen pada kelas XI Teknik Gambar Bangunan 1 dan 2 SMK Negeri 7 

Semarang, peneliti memberikan saran sebagai berikut: 

1) Perlu adanya pengembangan mengenai media pembelajaran yang digunakan 

dalam kegiatan penyampaian materi pelajaran oleh pengajar atau guru di dalam 

kelas, salah satunya adalah dengan penggunaan media presentasi pembelajaran 

berbasis visualisasi tiga dimensi pada mata pelajaran Konstruksi Bangunan 

Gedung atau pada mata pelajaran lain yang memiliki karakteristik sama. 
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TUTORIAL PENGGUNAAN 

MEDIA PRESENTASI PEMBELAJARAN 

KONSTRUKSI BANGUNAN GEDUNG 

 

 

 

 

 Media presentasi pembelajaran visualisasi tiga dimensi ini digunakan 

untuk pengajar dalam mengajar atau mempresentasikan materi mata pelajaran 

konstruksi bangunan gedung pokok kompetensi dasar memahami sanitasi air 

kotor dan air bersih serta dapat digunakan pula untuk siswa sebagai salah satu 

bahan ajar. Berikut cara penggunaan media presentasi pembelajaran: 

 

1) Carilah folder dengan nama “MPP KBG”, buka folder dan cari file dengan 

nama “MPP KBG” yang berformat .exe, jalankan media dengan cara klik kiri 

2x. Lihat gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 2: Tutorial Penggunaan Media Presentasi Pembelajaran  
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2) Halaman awal media yang akan terlihat adalah halaman “HOME”, terlihat 

seperti gambar dibawah ini: 

 

Pada halaman ini terdapat tombol sebagai berikut: 

a. “HOME” klik kiri 1x tombol untuk menuju ke halaman “HOME”  

b. “MENU” klik kiri 1x tombol untuk menuju ke halaman “MENU”  

c. “ABOUT” klik kiri 1x tombol untuk menuju ke halaman “ABOUT”  

d.              Klik kiri 1x untuk keluar dari media presentasi pembelajaran 
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3) Halaman “MENU” berisi seluruh Kompetensi Dasar (KD) pada mata 

pelajaran Konstruksi Bangunan Gedung (KBG), kompetensi dasar ini 

berbentuk teks tombol (jika diklik kiri maka teks kompetensi dasar akan 

berubah warna). Karena media ini dipusatkan untuk mempresentasikan 

kompetensi dasar memahami sanitasi air kotor dan air bersih, maka jika anda 

meng-klik kiri 1x salah satu kompetensi dasar yang lain maka anda akan 

diantar pada halaman yang akan mengantar kalian pada link “internet” 

sehingga penggunaannya harus tersambung dengan internet, seperti terlihat 

pada gambar dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Jika kalian meng-klik kiri kompetensi dasar memahami sanitasi air kotor dan 

air bersih, maka kalian diarahkan pada halaman “MATERI”. 



 
 

86 
 

Pada halaman ini  terdapat tombol sebagai berikut: 

a.   tombol hijau menuju ke halaman “MATERI” KD yang 

dituju, tombol kuning menuju ke halaman “HOME” dan tombol merah 

untuk keluar dari media presentasi pembelajaran. 

b. “HOME” klik kiri 1x tombol untuk menuju ke halaman “HOME”  

c. “MENU” klik kiri 1x tombol untuk menuju ke halaman “MENU”  

d. “ABOUT” klik kiri 1x tombol untuk menuju ke halaman “ABOUT”  

e.              Klik kiri 1x untuk keluar dari media presentasi pembelajaran 

 

4) Halaman “MATERI” terdapat pilihan sub materi memahami sanitasi air kotor 

dan air bersih, sub materi ini berbentuk tombol (jika krusor diarahkan pada 

salah satu sub materi teks akan membesar dan berubah warna). Sub materi ini 

antara lain: a) sistem sanitasi/ pembuangan air kotor, b) sistem sanitasi/ 

penyedian air bersih dan c) pengetahuan umum menggmbar sanitasi air kotor 

& air bersih. 
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Pada halaman “MATERI”  terdapat tombol sebagai berikut: 

a.   tombol hijau menuju ke halaman “MATERI” KD yang 

dituju, tombol kuning menuju ke halaman “HOME” dan tombol merah 

untuk keluar dari media presentasi pembelajaran. 

b.  “MATERI” klik kiri 1x tombol untuk menuju ke halaman “MATERI”  

c. “MENU” klik kiri 1x tombol untuk menuju ke halaman “MENU”  

d. “ABOUT” klik kiri 1x tombol untuk menuju ke halaman “ABOUT”  

e.              Klik kiri 1x untuk keluar dari media presentasi pembelajaran 

 

5) Jika masuk pada halaman “SISTEM SANITASI/ PEMBUANGAN AIR 

KOTOR” terdapat pilihan sub materi memahami sanitasi air kotor, sub materi 

ini berbentuk tombol (jika krusor diarahkan pada salah satu sub materi teks 

akan membesar dan berubah warna). Sub materi ini antara lain: a) 

pengetahuan umum tentang air kotor, b) klasifikasi sistem air kotor dan c) 

pengetahuan umum tentang peralatan yang digunakan. 
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6) Pada setiap sub materi terdapat sub-sub materi lagi yang dapat diakses 

dengan cara meng-klik kiri, pada sub-sub materi “KLASIFIKASI SISTEM 

AIR KOTOR”, salah satu contoh pada halaman “Sistem Campuran” terdapat 

animasi tiga dimensi yang dapat diakses dengan cara meng-klik kiri 1x 

tombol           . 
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Untuk tombol          digunakan untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, dan 

tombol          untuk kembali ke halaman sebelumnya. 

 

7) Untuk sub-sub materi “PENGETAHUAN UMUM TENTANG 

PERALATAN YANG DIGUNAKAN” salah satu contoh pada halaman 

“Peralatan Penyalur Kotoran” terdapat gambar dua dimensi yang dapat 

diakses dengan meng-klik kiri 1x  teks macam-macam peralatan penyalur 

kotoran dan terdapat pula animasi tiga dimensi yang dapat diakses dengan 

cara meng-klik kiri 1x tombol           . 
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Khusus untuk materi “septictank” terdapat contoh perhitungan yang dapat 

diakses dengan cara meng-klik kiri 1x teks “CONTOH PERHITUNGAN”. 

 

8) Jika masuk pada halaman “SISTEM SANITASI/ PENYALURAN AIR 

BERSIH” terdapat pilihan sub materi memahami sanitasi air bersih, sub 

materi ini berbentuk tombol (jika krusor diarahkan pada salah satu sub materi 

teks akan membesar dan berubah warna). Sub materi ini antara lain: a) 

pengetahuan umum tentang air bersih, b) klasifikasi sistem air bersih dan c) 

pengetahuan umum tentang peralatan yang digunakan. 
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9) Pada setiap sub materi terdapat sub-sub materi lagi yang dapat diakses 

dengan cara meng-klik kiri, pada sub-sub materi “KLASIFIKASI SISTEM 

AIR BERSIH”, salah satu contoh pada halaman “Sistem Sambungan 

Langsung” terdapat animasi tiga dimensi yang dapat diakses dengan cara 

meng-klik kiri 1x tombol           . 
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Untuk tombol          digunakan untuk melanjutkan ke halaman berikutnya, dan 

tombol          untuk kembali ke halaman sebelumnya. 

 

10) Untuk sub-sub materi “PENGETAHUAN UMUM TENTANG 

PERALATAN YANG DIGUNAKAN” terdapat gambar dua dimensi yang 

dapat diakses dengan meng-klik kiri 1x  teks macam-macam peralatan 

sanitasi air bersih. 
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11) Jika masuk pada halaman “PENGETAHUAN UMUM MENGGAMBAR 

SANITASI AIR KOTOR & AIR BERSIH” terdapat pilihan sub materi 

memahami sanitasi air kotor, sub materi ini berbentuk tombol (jika krusor 

diarahkan pada salah satu sub materi teks akan membesar dan berubah 

warna). Sub materi ini antara lain: a) contoh gambar dan b) notasi yang biasa 

digunakan. 
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12) Pada halaman “ABOUT” ditampilkan mengenai latar belakan media, mulai 

dari tujuan hingga sumber pembuatan, di dalam halaman ini terdapat tombol 

“KEMBALI” untuk kembali ke halaman “HOME”, tombol “REPLAY” untuk 

kembali memainkan halaman “ABOUT” dan tombol “SHUTDOWN” untuk 

keluar dari media presentasi pembelajaran. 

 

 

Demikian tutorial penggunaan media presentasi pembelajaran, semoga 

dapat membantu dalam penggunaannya. 
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Lampiran 3: Silabus  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS KONTROL) 

Sekolah    : SMK Negeri 7 Semarang 

Mata Pelajaran   : Konstruksi Bangunan Gedung ( KBG ) 

Kelas / Semester   : XI TGB / 4 

Pertemuan ke   : 1 (satu) 

Alokasi Waktu   : 2 Jam @ 45 menit  

Standar Kompetensi  : Menguasai Ilmu Bangunan Gedung 

Kompetensi Dasar  : Memahami Sanitasi Air Kotor dan Air Bersih 

Indikator  : Siswa dapat memahami konstruksi-konstruksi 

sanitasi air kotor dan air bersih 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat memahami: 

1. Difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum serta pengertian, ciri-ciri 

dan jenis-jenis air kotor secara umum 

2. Macam-macam sistem instalasi air kotor 

3. Peralatan pendukung pada instalasi air kotor 

4. Konstruksi peralatan penampung kotoran (septictank, beerput dan zinkput) 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum serta pengertian, ciri-ciri 

dan jenis-jenis air kotor secara umum 

2. Macam-macam sistem instalasi air kotor berdasarkan cara pembuangan 

dan pengaliran. 

3. Peralatan pendukung pada instalasi air kotor 

4. Konstruksi peralatan penampung kotoran (septictank, beerput dan zinkput) 

Lampiran 4 : RPP Kelas Kontrol 
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C. Metode Pembelajaran 

� Ceramah + Multimedia pembelajaran interaktif berbasis visualisasi tiga 

dimensi 

� Diskusi 

� Tanya jawab 

 

D. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan dalam Pembelajaran 
PKB/EEK 

I. Kegiatan dalam Pembelajaran 

1. Guru mengkondisikan siswa di kelas, membuka 

pertemuan dengan mengucapkan salam dan melakukan 

presensi kehadiran 

2. Guru menyampaikan indikator pembelajaran yang akan 

dibahas. 

3. Guru memberi motivasi belajar 

4. Guru melakukan penjajagan kemampuan/kompetensi 

awal siswa terkait dengan materi yang akan disampaikan  

melalui pre test. 

Religious 

Disiplin 

 

Konfirmasi 

 

 

Motivasi 

Prasyarat 

II. Kegiatan Inti  

1. Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa serta 

antara siswa dengan guru dan sumber belajar. 

2. Guru menjelaskan pengetahuan sistem pembuangan air 

kotor secara umum. 

Contoh: 

Sistem Pembuangan Air kotor, merupakan sistem 

instalasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal 

dari peralatan saniter maupun hasil buangan dapur 

menuju ke pembuangan akhir. 

3. Guru menjelaskan macam-macam air kotor. 

Contoh: 

Eksplorasi 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 
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a. black water: air buangan yang berasal dari kloset, 

peturasan, bidet dan air buangan mengandung 

kotoran manusia yang berasal dari alat-alat 

plambing lainnya.  

b. grey water : air buangan yang berasal dari alat-

alat plambing lainnya seperti bak mandi (bath 

tub), bak cuci tangan, bak dapur, dsb.  

c. Air hujan: dari atap, halaman, dsb.  

d. Air buangan khusus : yang mengandung gas, 

racun atau bahan-bahan berbahaya seperti yang 

berasal dari pabrik, air buangan dari laboratorium, 

tempat pengobatan, tempat pemeriksaan dari 

rumah sakit, rumaah pemotongan hewan, dll  

4. Guru menjelaskan beberapa sistem instalasi air kotor. 

Contoh: 

Klasifikasi Sistem Pembuangan Berdasarkan Cara 

Pengaliran: 

a. Sistem Gravitasi 

Dimana air buangan mengalir dari tempat yang 

lebih tinggi secara gravitasi ke saluran umum 

yang letaknya lebih rendah. 

b. Sistem Bertekanan  

 Dimana saluran umum letaknya lebih tinggi dari 

letak alat-alat plambing sehingga air buangan 

dikumpulkan lebih dahulu dalam suatu bak 

penampung kemudian dipompakan keluar ke 

dalam riol umum.  

5. Guru menjelaskan secara umum konstruksi septictank, 

beerput serta zinkput. 

Contoh: 

a. Septictank adalah bangunan yang dibuat dibawah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 
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permukaan tanah, berpungsi sebagai penampung 

kotoran manusia, biasanya terbuat dari batu bata 

dan berbentuk kubus persegi atau persegi panjang. 

b. Beerput adalah bangunan yang dibuat dibawah 

permukaan tanah, berpungsi sebagai penampung 

kotoran manusia, biasanya terbuat dari beton dan 

berbentuk sumuran serta dirancang untuk kedap air. 

c. Zinkput adalah alat penampung air kotor yang 

dibuat didalam tanah yang dirancang sebagai 

perpaduan dari tangki septik dan peresapan. 

6. Guru menjelaskan cara mendimensi septictank dan 

peresapan. 

Contoh: 

Perencanaan septick tank untuk 10 orang. 

Diperkirakan setiap orang membuang kotoran (Q) = 25 

lt/hari. 

Tertampung didalam Septick tank selama 3 hari. 

Volume Air kotor untuk 1 orang selama 3 hari = 3 x 25 

= 75 liter. 

Total Volume air kotor untuk 10 orang selama 3 hari = 

10 x 75 = 750 liter = 0,75 m3. 

Kedalam Air didalam septick tank = 1,5 meter. 

- Ukuran Septick tank : 

Panjang = P 

Lebar = L 

P : L = 3 : 2 ---------------P = 1,5 L 

 

- Volume Septick tank = Volume air buang 

P . L . h= 0,75 m3 

1,5L . L . h = 0,75 m3 

1,5L . L . 1,5= 0,75 m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

101 
 

2,25L . L= 0,75 m3 

L= 0,6 m lebih kecil dari 1 m ,maka diambil 1 meter. 

P= 1,5L 

= 1,5.1 = 1,5 meter. 

- Maka di dapat dimensi dari septick tank adalah : 

Lebar = 1,5 meter 

Panjang= 1,5 meter 

Dalam = 1,5 meter 

Volume septick tank = 1,5 . 1,5 . 1,5 = 3,375 m3 

7. Guru memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat 

dalam menjawab pertanyaan yang diajukan 

8. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Konfirmasi 

III. Kegiatan Penutup  

1. Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan 

2. Guru  meminta siswa untuk belajar materi berikutnya 

(Pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis air bersih secara 

umum; Macam-macam sistem instalasi air bersih (sistem 

sambungan langsung, sistem tangki atap, sistem tangki 

tekan & sistem tanpa tangki); Peralatan pendukung pada 

instalasi air bersih; Pengetahuan uum menggambar 

sanitasi air kotor dan air bersih). 

3. Guru mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan 

salam 

Menyimpulkan 

 

Konfirmasi   

 

 

 

 

 

 

Religious 

 

E. Alat /Media Belajar 

Alat tulis, White board, Laptop + LCD Projector 

F. Sumber Belajar Guru /Siswa 

1. Teknik Konstruksi Bangunan Gedung Jilid 2, A.G. Tamrin 
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2. Ilmu Konstruksi Perlengkapan dan Utilistas Bangunan ; HeinFrick 

3. Ilmu Bangunan Gedung ; R. Soemadi 

 

G. Tugas 

1. Tugas Non Terstruktur/ Tugas Mandiri 

H. Penilaian 

1. Teknik: 

a. Tes  : tes tulis & pop kuis 

b. Non Tes : kerjasama kelompok, kektifan & tugas rumah 

2. Bentuk instrument  : tes isian dan tes uraian 

3. Pedoman penskoran : 

Contoh Soal Penilaian Non Tes Skor 

1. a. Jelaskan pengertian air kotor secara umum 

b. Sebutkan macam-macam air kotor 

2. Sebut dan jelaskan system instalasi air kotor menurut cara 

pengalirannya 

3. Jelaskan cara mendimensi septictank 

20 

 

10 

20 

 

Skor maksimum tiap soal = 20 

Nilai Akhir     = 20 +10 + 20 = 50 x 2 = 100 

 

Mengetahui,                                                                   Semarang,    Januari 2013 

Guru Pengampu                                                             Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

SUTOTO, S.Pd                                                             MUHAMMAD ADIB K 

NIP.195211271984031004                                            NIM. 5101409109 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS KONTROL) 

Sekolah    : SMK Negeri 7 Semarang 

Mata Pelajaran   : Konstruksi Bangunan Gedung ( KBG ) 

Kelas / Semester   : XI TGB / 4 

Pertemuan ke   : 2 (dua) 

Alokasi Waktu   : 2 Jam @ 45 menit  

Standar Kompetensi  : Menguasai Ilmu Bangunan Gedung 

Kompetensi Dasar  : Memahami Sanitasi Air Kotor dan Air Bersih 

Indikator  : Siswa dapat memahami konstruksi-konstruksi 

sanitasi air kotor dan air bersih 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat memahami: 

1. Difinisi sistem sanitasi air bersih secara umum serta pengertian, ciri-ciri 

dan jenis-jenis air bersih secara umum 

2. Macam-macam sistem sanitasi air bersih 

3. Peralatan pendukung pada instalasi air bersih 

4. Pengetahuan umum menggambar sanitasi air kotor dan air bersih 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Difinisi sistem sanitasi air bersih secara umum serta pengertian, ciri-ciri 

dan jenis-jenis air bersih secara umum 

2. Macam-macam sistem sanitasi air bersih (sistem sambungan langsung, 

sistem tangki atap, sistem tangki tekan & sistem tanpa tangki). 

3. Peralatan pendukung pada instalasi air bersih 

4. Pengetahuan umum menggambar sanitasi air kotor dan air bersih 
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C. Metode Pembelajaran 

� Ceramah + Multimedia pembelajaran interaktif berbasis visualisasi tiga 

dimensi 

� Diskusi 

� Tanya jawab 

 

D. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan dalam Pembelajaran 
PKB/EEK 

I. Kegiatan dalam Pembelajaran 

1. Guru mengkondisikan siswa di kelas, membuka 

pertemuan dengan mengucapkan salam dan melakukan 

presensi kehadiran 

2. Guru menyampaikan indikator pembelajaran yang akan 

dibahas. 

3. Guru memberi motivasi belajar 

4. Guru melakukan refleksi mengenai materi pada 

pertemuan sebelumnya serta penjajagan kemampuan 

/kompetensi siswa terkait indikator (Pengertian, ciri-ciri 

dan jenis-jenis air bersih secara umum; Macam-macam 

sistem instalasi air bersih (sistem sambungan langsung, 

sistem tangki atap, sistem tangki tekan & sistem tanpa 

tangki); Peralatan pendukung pada instalasi air bersih; 

Pengetahuan uum menggambar sanitasi air kotor dan air 

bersih) yang akan diberikan. 

Religious 

Disiplin 

 

Konfirmasi 

 

 

Motivasi 

Prasyarat 

II. Kegiatan Inti  

9. Guru memfasilitasi terjadinya interaksi antar siswa serta 

antara siswa dengan guru dan sumber belajar. 

10. Guru menjelaskan pengetahuan sistem sanitasi air bersih 

secara umum. 

Eksplorasi 

 

Elaborasi 
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Contoh: 

Sistem sanitasi atau penyedian air bersih, merupakan 

sistem instalasi untuk menyediakan kebutuhan air bersih 

dalam suatu bangunan. 

11. Guru menjelaskan macam-macam sumber air bersih 

Contoh: 

a. Air dari sumur artetis 

b. Air dari PDAM 

12. Guru menjelaskan syarat-syarat bersih. 

Contoh: 

a. Jernih atau tidak keruh 

Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-

butiran koloid dari tanah liat. Semakin banyak 

kandungan koloid maka air semakin keruh. 

b. Tidak berwarna 

Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih.  

13. Guru menjelaskan beberapa sistem sanitasi air berswih. 

Contoh: 

c. Sistem Sambungan Langsung 

Dalam sistem ini, pipa distribusi dalam gedung 

disambung langsung dengan pipa utama 

penyediaan air bersih (misalnya, pipa dibawah 

jalan dari PAM. 

d. Sistem Tangki Atap 

Pada sistem ini, air ditampung dalam tangki 

bawah  kemudian dipompakan ke tangki atas 

yang dipasang di atap  /diatas lantai tertinggi 

gedung kemudian baru  didistribusikan ke bagian 

gedung yang membutuhkan air bersih. 

e. Sistem Tangki Tekan 

Prinsip kerjanya yaitu air yang telah ditampung 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 
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dalam tangki bawah, dipompakan kedalam suatu 

bejana (tangki) tertutup sehingga udara 

didalamnya terkompresi. Kemudian dialirkan 

kedalam sistem distribusi bangunan. 

f. Sistem Tanpa Tangki 

Dalam sistem ini tidak digunakan tangki apapun. 

Air dipompakan langsung ke sistem distribusi 

bangunan dan pompa menghisap air langsung dari 

pipa utama (misalnya, pipa utama dari PAM). 

14. Guru menjelaskan secara umum cara menggambar 

sistem sanitasi air bersih dan air kotor. 

15. Guru melakukan penjajagan kemampuan/kompetensi 

siswa terkait dengan materi yang telah disampaikan  

melalui post test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi 

 

III. Kegiatan Penutup  

1. Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan 

2. Guru mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan 

salam 

Menyimpulkan 

 

Konfirmasi   

Religious 

 

E. Alat /Media Belajar 

Alat tulis, White board, Laptop + LCD Projector 

 

F. Buku Pegangan Guru /Siswa 

4. Teknik Konstruksi Bangunan Gedung Jilid 2, A.G. Tamrin 

5. Ilmu Konstruksi Perlengkapan dan Utilitas Bangunan ; HeinFrick 

6. Ilmu Bangunan Gedung ; R. Soemadi 

 

G. Tugas 

2. Tugas Non Terstruktur/ Tugas Mandiri 
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H. Penilaian 

4. Teknik: 

a. Tes  : tes tulis & pop kuis 

b. Non Tes : kerjasama kelompok, kektifan & tugas rumah 

5. Bentuk instrument  : tes isian dan tes uraian 

6. Pedoman penskoran : 

Contoh Soal Penilaian Non Tes Skor 

2. a. Jelaskan pengertian air bersih secara umum 

b. Sebutkan dan jelaskan macam-macam air bersih 

2. Sebut dan jelaskan sistem instalasi air bersih 

3. Sebut dan jelaskan secara singkat system instalasi air bersih 

15 

 

25 

10 

 

Skor maksimum tiap soal = 10 - 25 

Nilai Akhir     = 15 + 25 + 10 = 50 x 2 = 100 

 

Mengetahui,                                                                   Semarang,    Januari 2013 

Guru Pengampu                                                             Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

SUTOTO, S.Pd                                                             MUHAMMAD ADIB K 

NIP.195211271984031004                                            NIM. 5101409109 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Sekolah    : SMK Negeri 7 Semarang 

Mata Pelajaran   : Konstruksi Bangunan Gedung ( KBG ) 

Kelas / Semester   : XI TGB / 4 

Pertemuan ke   : 1 (satu) 

Alokasi Waktu   : 2 Jam @ 45 menit  

Standar Kompetensi  : Menguasai Ilmu Bangunan Gedung 

Kompetensi Dasar  : Memahami Sanitasi Air Kotor dan Air Bersih 

Indikator  : Siswa dapat memahami konstruksi-konstruksi 

sanitasi air kotor dan air bersih 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat memahami: 

1. Difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum serta pengertian, ciri-ciri 

dan jenis-jenis air kotor secara umum 

2. Macam-macam sistem instalasi air kotor 

3. Peralatan pendukung pada instalasi air kotor 

4. Konstruksi peralatan penampung kotoran (septictank, beerput dan zinkput) 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Difinisi sistem sanitasi air kotor secara umum serta pengertian, ciri-ciri 

dan jenis-jenis air kotor secara umum 

2. Macam-macam sistem instalasi air kotor berdasarkan cara pembuangan 

dan pengaliran. 

3. Peralatan pendukung pada instalasi air kotor 

4. Konstruksi peralatan penampung kotoran (septictank, beerput dan zinkput) 

Lampiran 5 : RPP Kelas Eksperimen 
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C. Metode Pembelajaran 

� Ceramah + Multimedia pembelajaran interaktif berbasis visualisasi tiga 

dimensi 

� Diskusi 

� Tanya jawab 

 

D. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 

 

Kegiatan dalam Pembelajaran 
PKB/EEK 

IV. Kegiatan dalam Pembelajaran 

5. Guru mengkondisikan siswa di kelas, membuka 

pertemuan dengan mengucapkan salam dan melakukan 

presensi kehadiran 

6. Guru menyampaikan metode pembelajaran 

menggunakan multimedia pembelajaran interaktif 

berbasis visualisasi tiga dimensi. 

7. Guru memberi motivasi belajar 

8. Guru melakukan penjajagan kemampuan/kompetensi 

awal siswa terkait dengan materi yang akan disampaikan  

melalui pre test. 

Religious 

Disiplin 

 

Konfirmasi 

 

 

Motivasi 

Prasyarat 

V. Kegiatan Inti  

16. Guru menyiapkan multimedia pembelajaran interaktif 

berbasis visualisasi tiga dimensi serta memfasilitasi 

terjadinya interaksi antar siswa serta antara siswa 

dengan guru dan sumber belajar. 

17. Guru menjelaskan pengetahuan sistem pembuangan air 

kotor secara umum. 

Contoh: 

Sistem Pembuangan Air kotor, merupakan sistem 

instalasi untuk mengalirkan air buangan yang berasal 

Eksplorasi 

 

 

 

Elaborasi 
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dari peralatan saniter maupun hasil buangan dapur 

menuju ke pembuangan akhir. 

18. Guru menjelaskan macam-macam air kotor. 

Contoh: 

e. black water: air buangan yang berasal dari kloset, 

peturasan, bidet dan air buangan mengandung 

kotoran manusia yang berasal dari alat-alat 

plambing lainnya.  

f. grey water : air buangan yang berasal dari alat-

alat plambing lainnya seperti bak mandi (bath 

tub), bak cuci tangan, bak dapur, dsb.  

g. Air hujan: dari atap, halaman, dsb.  

h. Air buangan khusus : yang mengandung gas, 

racun atau bahan-bahan berbahaya seperti yang 

berasal dari pabrik, air buangan dari laboratorium, 

tempat pengobatan, tempat pemeriksaan dari 

rumah sakit, rumaah pemotongan hewan, dll  

19. Guru menjelaskan beberapa sistem instalasi air kotor. 

Contoh: 

Klasifikasi Sistem Pembuangan Berdasarkan Cara 

Pengaliran: 

g. Sistem Gravitasi 

Dimana air buangan mengalir dari tempat yang 

lebih tinggi secara gravitasi ke saluran umum 

yang letaknya lebih rendah. 

h. Sistem Bertekanan  

 Dimana saluran umum letaknya lebih tinggi dari 

letak alat-alat plambing sehingga air buangan 

dikumpulkan lebih dahulu dalam suatu bak 

penampung kemudian dipompakan keluar ke 

dalam riol umum.  

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 
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20. Guru menjelaskan secara umum konstruksi septictank, 

beerput serta zinkput. 

Contoh: 

d. Septictank adalah bangunan yang dibuat dibawah 

permukaan tanah, berpungsi sebagai penampung 

kotoran manusia, biasanya terbuat dari batu bata 

dan berbentuk kubus persegi atau persegi panjang. 

e. Beerput adalah bangunan yang dibuat dibawah 

permukaan tanah, berpungsi sebagai penampung 

kotoran manusia, biasanya terbuat dari beton dan 

berbentuk sumuran serta dirancang untuk kedap air. 

f. Zinkput adalah alat penampung air kotor yang 

dibuat didalam tanah yang dirancang sebagai 

perpaduan dari tangki septik dan peresapan. 

21. Guru menjelaskan cara mendimensi septictank dan 

peresapan. 

Contoh: 

Perencanaan septick tank untuk 10 orang. 

Diperkirakan setiap orang membuang kotoran (Q) = 25 

lt/hari. 

Tertampung didalam Septick tank selama 3 hari. 

Volume Air kotor untuk 1 orang selama 3 hari = 3 x 25 

= 75 liter. 

Total Volume air kotor untuk 10 orang selama 3 hari = 

10 x 75 = 750 liter = 0,75 m3. 

Kedalam Air didalam septick tank = 1,5 meter. 

- Ukuran Septick tank : 

Panjang = P 

Lebar = L 

P : L = 3 : 2 ---------------P = 1,5 L 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 
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- Volume Septick tank = Volume air buang 

P . L . h= 0,75 m3 

1,5L . L . h = 0,75 m3 

1,5L . L . 1,5= 0,75 m3 

2,25L . L= 0,75 m3 

L= 0,6 m lebih kecil dari 1 m ,maka diambil 1 meter. 

P= 1,5L 

= 1,5.1 = 1,5 meter. 

- Maka di dapat dimensi dari septick tank adalah : 

Lebar = 1,5 meter 

Panjang= 1,5 meter 

Dalam = 1,5 meter 

Volume septick tank = 1,5 . 1,5 . 1,5 = 3,375 m3 

22. Guru memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat 

dalam menjawab pertanyaan yang diajukan 

23. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam 

bentuk lisan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Konfirmasi 

VI. Kegiatan Penutup  

4. Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan menggunakan multimedia 

pembelajaran interaktif berbasis visualisasi tiga dimensi. 

5. Guru  meminta siswa untuk belajar materi berikutnya 

(Pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis air bersih secara 

umum; Macam-macam sistem instalasi air bersih (sistem 

sambungan langsung, sistem tangki atap, sistem tangki 

tekan & sistem tanpa tangki); Peralatan pendukung pada 

instalasi air bersih; Pengetahuan uum menggambar 

sanitasi air kotor dan air bersih). 

6. Guru mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan 

salam 

Menyimpulkan 

 

 

   Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

Religious 
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E. Alat /Media Belajar 

Alat tulis, White board, Laptop + LCD Projector 

F. Sumber Belajar Guru /Siswa 

7. Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis Visualisasi Tiga Dimensi 

8. Teknik Konstruksi Bangunan Gedung Jilid 2, A.G. Tamrin 

9. Ilmu Konstruksi Perlengkapan dan Utilistas Bangunan ; HeinFrick 

10. Ilmu Bangunan Gedung ; R. Soemadi 

G. Tugas 

3. Tugas Non Terstruktur/ Tugas Mandiri 

 

H. Penilaian 

7. Teknik: 

a. Tes  : tes tulis & pop kuis 

b. Non Tes : kerjasama kelompok, kektifan & tugas rumah 

8. Bentuk instrument  : tes isian dan tes uraian 

9. Pedoman penskoran : 

Contoh Soal Penilaian Non Tes Skor 

3. a. Jelaskan pengertian air kotor secara umum 

b. Sebutkan macam-macam air kotor 

2. Sebut dan jelaskan system instalasi air kotor menurut cara 

pengalirannya 

3. Jelaskan cara mendimensi septictank 

20 

 

10 

20 

Skor maksimum tiap soal = 20 

Nilai Akhir     = 20 +10 + 20 = 50 x 2 = 100 

Mengetahui,                                                                   Semarang,    Januari 2013 

Guru Pengampu                                                             Mahasiswa Praktikan 

 

SUTOTO, S.Pd                                                             MUHAMMAD ADIB K 

NIP.195211271984031004                                            NIM. 5101409109 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(KELAS EKSPERIMEN) 

Sekolah    : SMK Negeri 7 Semarang 

Mata Pelajaran   : Konstruksi Bangunan Gedung ( KBG ) 

Kelas / Semester   : XI TGB / 4 

Pertemuan ke   : 2 (dua) 

Alokasi Waktu   : 2 Jam @ 45 menit  

Standar Kompetensi  : Menguasai Ilmu Bangunan Gedung 

Kompetensi Dasar  : Memahami Sanitasi Air Kotor dan Air Bersih 

Indikator  : Siswa dapat memahami konstruksi-konstruksi 

sanitasi air kotor dan air bersih 

A. Tujuan Pembelajaran 

Siswa dapat memahami: 

1. Difinisi sistem sanitasi air bersih secara umum serta pengertian, ciri-ciri 

dan jenis-jenis air bersih secara umum 

2. Macam-macam sistem sanitasi air bersih 

3. Peralatan pendukung pada instalasi air bersih 

4. Pengetahuan umum menggambar sanitasi air kotor dan air bersih 

 

B. Materi Pembelajaran 

1. Difinisi sistem sanitasi air bersih secara umum serta pengertian, ciri-ciri 

dan jenis-jenis air bersih secara umum 

2. Macam-macam sistem sanitasi air bersih (sistem sambungan langsung, 

sistem tangki atap, sistem tangki tekan & sistem tanpa tangki). 

3. Peralatan pendukung pada instalasi air bersih 

4. Pengetahuan umum menggambar sanitasi air kotor dan air bersih 
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C. Metode Pembelajaran 

� Ceramah + Multimedia pembelajaran interaktif berbasis visualisasi tiga 

dimensi 

� Diskusi 

� Tanya jawab 

 

D. Langkah – Langkah Kegiatan Pembelajaran 

Kegiatan dalam Pembelajaran 
PKB/EEK 

IV. Kegiatan dalam Pembelajaran 

5. Guru mengkondisikan siswa di kelas, membuka 

pertemuan dengan mengucapkan salam dan melakukan 

presensi kehadiran 

6. Guru menyampaikan metode pembelajaran 

menggunakan multimedia pembelajaran interaktif 

berbasis visualisasi tiga dimensi. 

7. Guru memberi motivasi belajar 

8. Guru melakukan refleksi mengenai materi pada 

pertemuan sebelumnya serta penjajagan kemampuan 

/kompetensi siswa terkait indikator (Pengertian, ciri-ciri 

dan jenis-jenis air bersih secara umum; Macam-macam 

sistem instalasi air bersih (sistem sambungan langsung, 

sistem tangki atap, sistem tangki tekan & sistem tanpa 

tangki); Peralatan pendukung pada instalasi air bersih; 

Pengetahuan uum menggambar sanitasi air kotor dan air 

bersih) yang akan diberikan. 

Religious 

Disiplin 

 

Konfirmasi 

 

 

Motivasi 

Prasyarat 

V. Kegiatan Inti  

24. Guru menyiapkan multimedia pembelajaran interaktif 

berbasis visualisasi tiga dimensi serta memfasilitasi 

terjadinya interaksi antar siswa serta antara siswa 

dengan guru dan sumber belajar. 

Eksplorasi 
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25. Guru menjelaskan pengetahuan sistem sanitasi air bersih 

secara umum. 

Contoh: 

Sistem sanitasi atau penyedian air bersih, merupakan 

sistem instalasi untuk menyediakan kebutuhan air bersih 

dalam suatu bangunan. 

26. Guru menjelaskan macam-macam sumber air bersih 

Contoh: 

c. Air dari sumur artetis 

d. Air dari PDAM 

27. Guru menjelaskan syarat-syarat bersih. 

Contoh: 

c. Jernih atau tidak keruh 

Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-

butiran koloid dari tanah liat. Semakin banyak 

kandungan koloid maka air semakin keruh. 

d. Tidak berwarna 

Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih.  

28. Guru menjelaskan beberapa sistem sanitasi air berswih. 

Contoh: 

i. Sistem Sambungan Langsung 

Dalam sistem ini, pipa distribusi dalam gedung 

disambung langsung dengan pipa utama 

penyediaan air bersih (misalnya, pipa dibawah 

jalan dari PAM. 

j. Sistem Tangki Atap 

Pada sistem ini, air ditampung dalam tangki 

bawah  kemudian dipompakan ke tangki atas 

yang dipasang di atap  /diatas lantai tertinggi 

gedung kemudian baru  didistribusikan ke bagian 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

Elaborasi 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 
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gedung yang membutuhkan air bersih. 

 

k. Sistem Tangki Tekan 

Prinsip kerjanya yaitu air yang telah ditampung 

dalam tangki bawah, dipompakan kedalam suatu 

bejana (tangki) tertutup sehingga udara 

didalamnya terkompresi. Kemudian dialirkan 

kedalam sistem distribusi bangunan. 

l. Sistem Tanpa Tangki 

Dalam sistem ini tidak digunakan tangki apapun. 

Air dipompakan langsung ke sistem distribusi 

bangunan dan pompa menghisap air langsung dari 

pipa utama (misalnya, pipa utama dari PAM). 

29. Guru menjelaskan secara umum cara menggambar 

sistem sanitasi air bersih dan air kotor. 

30. Guru melakukan penjajagan kemampuan/kompetensi 

siswa terkait dengan materi yang telah disampaikan  

melalui post test. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborasi 

 

Elaborasi 

 

 

VI. Kegiatan Penutup  

3. Bersama-sama siswa menyimpulkan hasil pembelajaran 

yang telah dilakukan 

4. Guru mengakhiri pertemuan dengan mengucapkan 

salam 

Menyimpulkan 

 

Konfirmasi 

Religious 

 

E. Alat /Media Belajar 

Alat tulis, White board, Laptop + LCD Projector 

 

F. Buku Pegangan Guru /Siswa 

11. Multimedia Pembelajaran Interaktif Berbasis Visualisasi Tiga Dimensi 

12. Teknik Konstruksi Bangunan Gedung Jilid 2, A.G. Tamrin 
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13. Ilmu Konstruksi Perlengkapan dan Utilitas Bangunan ; HeinFrick 

14. Ilmu Bangunan Gedung ; R. Soemadi 

G. Tugas 

4. Tugas Non Terstruktur/ Tugas Mandiri 

H. Penilaian 

10. Teknik: 

a. Tes  : tes tulis & pop kuis 

b. Non Tes : kerjasama kelompok, kektifan & tugas rumah 

11. Bentuk instrument  : tes isian dan tes uraian 

12. Pedoman penskoran : 

Contoh Soal Penilaian Non Tes Skor 

4. a. Jelaskan pengertian air bersih secara umum 

b. Sebutkan dan jelaskan macam-macam air bersih 

2. Sebut dan jelaskan sistem instalasi air bersih 

3. Sebut dan jelaskan secara singkat system instalasi air bersih 

15 

 

25 

10 

 

Skor maksimum tiap soal = 10 - 25 

Nilai Akhir     = 15 + 25 + 10 = 50 x 2 = 100 

 

Mengetahui,                                                                   Semarang,    Januari 2013 

Guru Pengampu                                                             Mahasiswa Praktikan 

 

 

 

SUTOTO, S.Pd                                                             MUHAMMAD ADIB K 

NIP.195211271984031004                                            NIM. 5101409109 
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DAFTAR SISWA KELAS UJI COBA 

Kelas : XII TGB 2 

No Nama Siswa Kode 

1 Abdullah Syarifudin Sidiq UC-01 

2 Adam Kurniawan UC-02 

3 Aditya Gilang Kusuma UC-03 

4 Ahmad Taufiqur Rahman UC-04 

5 Akhmad Royaq UC-05 

6 Aldi Wicaksono  UC-06 

7 Arasy Joko Teguh R UC-07 

8 Ardhie Gusminanda UC-08 

9 Dessy Rafika Sari  UC-09 

10 Dian Dini Suharto Putri UC-10 

11 Dwi Putra Daru Widianto UC-11 

12 Gladys Kusuma Putri  UC-12 

13 Ilyas Mishbahuddin UC-13 

14 Ita Istianingrum UC-14 

15 Kamal Shidqi Rofiq  UC-15 

16 Maghfira Fella Sulfa UC-16 

17 Meta Febriana Yogie Putri UC-17 

18 Meyriza Wedhastria  UC-18 

19 Misbakhul Munir Q. UC-19 

20 Nova Avtar Sumardjadi UC-20 

21 Nova Riyana Putri  UC-21 

22 Nurul Rofiani UC-22 

23 Raafi Alfattaah  UC-23 

24 Rashid Ahmad Ramadhan UC-24 

25 Reni Kusumaningtyas UC-25 

26 Riefkin Akbar  UC-26 

27 Riski Budi Rahayu UC-27 

28 Ristanto Alif Hidayatulloh UC-28 

29 Sabillia Muazzanah  UC-29 

30 Sonni Hermawan UC-30 

31 Sri Indah Setiyowati UC-31 

32 Syamiaji Azahra Handoko  UC-32 

33 Vanesya Hikma Fauzia  UC-33 

34 Wira Adhiguna  UC-34 

Lampiran 6: Daftar Siswa Kelas Uji Coba 
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DAFTAR SISWA KELAS KONTROL 

Kelas : XI TGB 2 
 No Nama Siswa Kode 

1 Ade Nur Apsari K-01 

2 Adi Kurniawan Ramadhan K-02 

3 Aditya Pratama K-03 

4 Aditya Yudi Dharma K-04 

5 Akhmad Syeikhi Abdul Hadi K-05 

6 Alvianti Zena Legiani K-06 

7 Anggit Pribadi K-07 

8 Anisa Puteri Handoko K-08 

9 Arini Hidayati K-09 

10 Atha Indra Rifansha K-10 

11 Cintia Devi Andani K-11 

12 Denny Rahman Oktavianto K-12 

13 Desi Riskawati K-13 

14 Dimas Ade Saputra K-14 

15 Dyno Isworo K-15 

16 Erti Fatonah Meilinda K-16 

17 Fahrudin Raka Pamungkas K-17 

18 Felicia Ernandita W. K-18 

19 Ivana Benita K-19 

20 Kevin Febrian Ramadiansa K-20 

21 M Danar Tri Sasmito K-21 

22 Nurul Azmi K-22 

23 Prasetyo Kristiawan K-23 

24 Rino Sigit Pramono K-24 

25 Ristaningrum K-25 

26 Rizki Gusti Pamungkas K-26 

27 Rizky Yanti K-27 

28 Robi El Umam K-28 

29 Rofiatul Fatimah K-29 

30 Ryan Kusuma Aditya K-30 

31 Saifullah K-31 

32 Sistia Meiadini K-32 

33 Syarif Hidayatullah K-33 

34 Thomas Arfianto K-34 

35 Udjang Irfan Maulana K-35 

36 Vurrinda Ayu Kartika K-36 

Lampiran 7 : Daftar Siswa Kelas Kontrol 
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DAFTAR SISWA KELAS EKSPERIMEN 

No Nama Siswa Kode 

1 Ghozali Abdul Jabbar E-01 

2 Aditya Bagus Wicaksono E-02 

3 Aditya Hendrawan E-03 

4 Alexander Rivellino E-04 

5 Alfian Mahmud Refangga E-05 

6 Amanda Mutia Fisabillah E-06 

7 Ayu Choirunnisa E-07 

8 Bastian Rigal Perdana E-08 

9 Bellina Zaqqia E-09 

10 Dadang Priyono E-10 

11 Dedy Oktavianto E-11 

12 Didik Ariyanto E-12 

13 Ema Musmawati E-13 

14 Faisal Nur Hidayat E-14 

15 Febriesa Tri Nugroho E-15 

16 Khusni Tri Wibowo E-16 

17 Kiky Ardian Bintoro E-17 

18 Muhammad Cholilur Rohman E-18 

19 Muhammad Kamal Firdaus E-19 

20 Muhammad Syndu Yoga P. E-20 

21 Nadira Rachma Aulia H E-21 

22 Nurlya Choirul Nissa E-22 

23 Nursilastuti E-23 

24 Purbowaseso E-24 

25 Qoyyum Nor Said E-25 

26 Raditya Kurnia Aji Sasongko E-26 

27 Revi Nor Azizah E-27 

28 Rifky Cahyo Utomo E-28 

29 Roshyda Niken Rachmawati E-29 

30 Rositasari E-30 

31 Roysal Abu Nurudin E-31 

32 Saraswati Sarwoko E-32 

33 Siti Nurhayati E-33 

34 Teguh Setiaji Himawan E-34 

35 Tetha Isnia E-35 

36 Wahyu Nur Aisah E-36 

37 Yashinta Dwi Utami E-37 

Lampiran 8 : Daftar Siswa Kelas Eksperimen 
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KISI-KISI 

SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

 

 

Kompetensi Dasar Materi 
Jumlah 

Soal 

Nomor 

Item Soal 

Memahami sanitasi air 

kotor dan air bersih 

 

1) Sanitasi air kotor 
  

 

a)   Difinisi sistem sanitasi 

air kotor secara umum 

serta pengertian, syarat 

&  macam-macam air 

kotor  

5 1-5 

 

b) Pengetahuan umum 

tentang peralatan 

sanitasi air kotor & 

macam –macam sistem 

air kotor 

6 6-11 

2) 
Konstruksi septic tank, 

beerput & zinkput 
 6 12-17 

3) Sanitasi air bersih   
 

  

a)   Difinisi sistem sanitasi 

air kotor secara umum 

serta pengertian, syarat 

& macam-macam air 

bersih 

6 18-23 

  

b) Pengetahuan umum 

tentang peralatan 

sanitasi air bersih 

6 24-29 

4) 
Macam-macam sistem 

instalasi air bersih 
6 30-35 

5) 

Pengetahuan umum 

menggambar sanitasi air 

kotor & sanitasi air bersih 

5 36-40 

Jumlah Soal Total 40   

 

 

 

Lampiran 9 : Kisi-kisi Soal Uji Coba Instrumen 
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PENGANTAR SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

 

1. Soal ini merupakan soal uji coba instrumen yang digunakan untuk kepentingan 

penelitian skripsi. 

2. Penelitian skripsi sendiri akan dilaksanakan di kelas XI TGB 1 dan XI TGB 2. 

3. Soal uji coba instrumen ini diberikan kepada siswa kelas XII TGB 1. 

4. Materi pada soal uji coba instrumen ini meliputi sanitasi air kotor, sanitasi air 

bersih, konstruksi septic tank, beerput dan zinkput. Materi tersebut merupakan 

materi yang pernah Anda dapatkan saat Anda duduk di kelas XI TGB. 

5. Hasil dari soal uji coba instrumen ini tidak berpengaruh terhadap nilai Anda 

siswa kelas XII TGB 1 pada mata pelajaran apapun. Hasil dari soal uji coba 

instrumen ini 100% digunakan untuk kepentingan penelitian skripsi. 

6. Oleh karena itu, sangat diharapkan Anda untuk mengerjakan soal uji coba 

instrumen ini dengan maksimal dan bersungguh-sungguh karena hal tersebut 

akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan penelitian skripsi pemberi soal. 

 

PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL 

 

1. Isikan identitas Anda ke dalam lembar jawab yang telah tersedia dengan 

menggunakan bulpen, sesuai petunjuk. 

2. Silanglah jawaban pada huruf yang Anda anggap benar pada lembar jawab. 

3. Waktu mengerjakan 30 menit. 

4. Jumlah soal uji coba 40 butir. 

5. Bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Anda menjawabnya. 

6. Periksalah lembar jawab dengan seksama sebelum Anda kumpulkan. 

 

 

SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

Lampiran 10 : Soal Uji Coba Instrumen 
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1. Jika kandungan pH dalam air tinggi maka air tersebut dapat digolongkan 

kedalam... 

a. Air kotor   c. Air  danau   e. Air tawar 

b. Air sungai   d. Air asam 

2. Suatu sistem yang memiliki fungsi untuk mengalirkan air buangan yang 

berasal dari peralatan saniter maupun hasil buangan dapur menuju ke 

pembuangan akhir adalah... 

a. Sistem sanitasi air bersih 

b. Sistem pembuangan air kotor 

c. Sistem instalasi perpipaan 

d. Sistem instalasi hydran 

e. Sistem penyuplai air kotor 

3. Secara fisik air kotor memiliki ciri-ciri sebagai berikut... 

a. Berbau & berwarna 

b. Berwarna & kadar pH tinggi 

c. Kadar pH tinggi & berbau 

d. Miskin kandungan mineral & berasa 

e. Miskin kandungan mineral & kadar pH tinggi 

4. Di bawah ini yang bukan termasuk golongan air kotor adalah... 

a. Air sungai  c. Air danau  e.  Air hujan 

b. Air asam  d. Air sumur 

5. Yang termasuk air buangan khusus adalah... 

a. Fases   c. Air sungai  e. Air  limbah dapur 

b. Urin   d. Air limbah pabrik 

6. Pipa yang sering digunakan dalam sistem instalasi air kotor dalam perumahan 

adalah pipa jenis... 

a. GIP   c. PVC   e. Baja 

b. PPR   d. Beton 

7. Sistem pembuangan dimana air kotor dan air bekas dialirkan dan 

dikumpulkan menurut jenisnya disebut sistem pembuangan... 
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a. Sistem gravitasi c. Sistem bertekanan e. Sistem setempat 

b. Sistem campuran d. Sistem terpisah 

8. Ukuran pipa buangan dari wastafel biasanya berukuran... 

a. 0,5”   c.  1,5”   e. 2,5” 

b. 1”   d.  2”  

9. Ukuran pipa menuju septic tank dalam rumah sederhana dengan empat 

penghuni biasanya memiliki ukuran... 

a. 5”   c. 3”   e. 1” 

b. 4”   d. 2”  

10. Dibawah ini kecepatan terbaik air kotor dalam pipa instalasi air kotor 

adalah... 

a. 0,6 m/s   c. 0,4 m/s  e. 0,2 m/s  

b. 0,5 m/s   d. 0,3 m/s 

11. Dimana air buangan mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke saluran umum 

yang letaknya lebih rendah, sistem tersebut dinamakan sistem... 

a. Sistem bertekan c.  Sistem terpisah e.  Sistem gravitasi  

b. Sistem campuran d. Sistem setempat 

12. Bangun penampung kotoran yang dibangun di bawah permukaan tanah, 

berbentuk kubus dan terbuat dari pasangan batu bata adalah... 

a. Priming tank  c. Septic tank  e. Beerput  

b. Zinkput  d. Ground water tank  

13. Bangun penampung kotoran yang dibangun di bawah permukaan tanah, 

berbentuk tabung dan terbuat dari beton adalah... 

a. Priming tank  c. Septic tank  e. Beerput  

b. Zinkput  d. Ground water tank  

14. Dalam jalur sistem pembuangan air kotor menuju septic tank, ukuran pipa 

tidak boleh lebih kecil dari..........terhadap penampang pipa. 

a. 1/4   c. 1/2   e. 1 

b. 1/3   d. 2/3 

15. Tentukan volume air kotor untuk 15 orang selama 5 hari jika diketahui 

perencanaan untuk 15 orang, dipekirakan setiap orang membuang kotoran 25 
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lt/hari, tertampung dalam setpic tank selama 5 hari dan kedalaman air 

didalam septic tank 2 meter... 

 

a. 1, 25 m
3
  c. 18,75 m

3
  e. 125 m

3
  

b. 1,875 m
3
  d. 0,125 m

3
  

16. Tentukan lebar septic tank jika diketahui perencanaan untuk 15 orang, 

dipekirakan setiap orang membuang kotoran 25 lt/hari, tertampung dalam 

setic tank selama 5 hari dan kedalaman air didalam septic tank 2 meter... 

a. 0,2 m   c. 0,8 m  e. 1,2 m 

b. 0,5 m   d. 1 m 

17. Pipa pembuangan menuju ke septic tank tidak dianjurkan adanya kelokan/ 

lekukan dikarenakan... 

a. Rawan lancar c. Rawan tersumbat  e. Mudah pemasangan 

b. Pemborosan  d. Rumit pemasangan 

18. Suatu sistem yang berfungsi untuk menyediakan konsumsi air bersih dalam 

suatu bangunan atau gedung dinamakan... 

a. Sistem pembuangan air kotor 

b. Sistem instalasi perpipaan 

c. Sistem instalasi hydran 

d. Sistem sanitasi air bersih 

e. Sistem penyuplai air bersih 

19. Syarat air bersih yang berkualitas salah satunya adalah tidak boleh keruh, 

keruh dalam hal ini diarenakan... 

a. Adanya endapan mineral dalam tanah 

b. Kadar pH rendah 

c. Kadar pH tinggi 

d. Adanya mikro organisme air 

e. Adanya ganggang air 

20. Air bersih yang berkualitas adalah air yang memenuhi syarat sebagai 

berikut... 

a. Berasa manis  c. Berasa tawar e. Berwarna putih 
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b. Bersuhu panas  d. Berbau sedap 

21. Berikut yang bukan merupakan contoh air bersih... 

a. Air mineral  c. Air sumur  e. Air isi ulang 

b. Air hujan  d. Air minum 

22. Syarat air bersih salah satunya adalah tidak boleh berbau, berbau dalam hal 

ini diarenakan... 

a. Adanya endapan mineral dalam tanah 

b. Kadar pH rendah 

c. Kadar pH tinggi 

d. Adanya kandungan kolid 

e. Adanya mikro organisme air 

23. Dibawah ini konsumsi air bersih per hari paling banyak terdapat dalam... 

a. Kantor pemerintahan   

b. Perumahan tempat tinggal 

c. Mall   

d. Proyek pembangunan gedung  

e. Pabrik tekstil   

24. Dalam gedung-gedung bertingkat penempatan pipa-pipa instalasi air bersih di 

tempatkan pada... 

a. Dalam tembok c. Dalam balok e. Shaft plumbing 

b. Dalam kolom d. Shaft listrik 

25. Jenis pipa apa yang sering digunakan dalam instalasi air bersih adalah... 

a. PVC   c. PPR   e. Baja 

b. Tembaga  d. Beton 

26. Pipa menuju ke kran wastafel, dalam sistem instalasi air bersih menggunakan 

ukuran... 

a. 1/2”   c. 1,5”    e. 2” 

b. 1”   d. ¾” 

27. Sedangkan pipa utama dalam sistem instalasi air bersih, meggunakan pipa 

ukuran... 

a. 6”   c. 4”    e. 2” 
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b. 5”   d. 3” 

28. Dibawah ini yang bukan merupakan alat-alat bantu untuk sistem instalasi air 

bersih adalah... 

a. Ground water tank c. Kran air   e. Pompa air  

b. Roof tank  d. Wastafel  

29. Sebuah tangki untuk menjadikan kinerja pompa transfer lebih efektif karena 

pompa transfer tidak harus mengambil langsung dari GWT yang 

kemungkinan letaknya kurang efektif untuk pengaliran ke roof tank... 

a. Ground water tank  c. Roof tank  e. Pompa air 

b. Priming tank   d. Bejana 

30. Sistem instalasi air bersih yang sering digunakan dalam gedung bertingkat 

tinggi adalah... 

a. Sistem tangki tekan & sistem tanpa tangki 

b. Sistem tangki atap & sistem sambungan langsung 

c. Sistem tangki tekan & sistem tangki atap 

d. Sistem sambungan langsung & sistem tanpa tangki 

e. Sistem tangki tekan & sistem sambungan langsung 

31. Sistem instalasi air bersih yang meminimalisir terjadinya karat yang dapat 

mencemari air adalah... 

a. sistem sambungan langsung 

b. sistem tangki tekan 

c. sistem tangki atap 

d. sistem hydrocel 

e. sistem campuran 

32. Yang bukan kelemahan dari sistem instalasi tangki tekan adalah... 

a. Peralatan yang digunakan banyak 

b. Biaya lebih tinggi   

c. Perawatan sulit 

d. Memakai menara air 

e. Pemakaian daya lebih besar 
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33. Untuk rumah satu lantai dengan sumber air bersih sangat lancar, sistem 

instalasi air bersih yang baik digunakan adalah ... 

a. sistem sambungan langsung  d.Sistem tangki tekan 

b. sistem tangki atap  e. Sistem tanpa tangki 

c. sistem campuran 

34. Sistem tangki atap menggunakan...........sebagai penampung air yang terletak 

di lantai paling atas dari sebuah bangunan. 

a. Bejana   c. Roof tank  e. Pompa air 

b. Priming tank  d. Ground water tank 

35. Dalam sistem ini, pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dengan 

pipa utama penyediaan air bersih merupakan pengertian dari... 

a. Sistem tanpa tangki  d.Sistem tangki tekan 

b. Sistem tangki atap  e. Sistem sambungan langsung 

c. Sistem campuran 

36. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini  

merupakan simbol... 

a. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 

b. Pompa air  d. Foot valve 

37. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini 

 merupakan simbol... 

c. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 

d. Pompa air  d. Foot valve 

38. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini  

merupakan simbol... 

a. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 

b. Pompa air  d. Foot valve 

39. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini  

merupakan simbol... 

a. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 
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b. Pompa air  d. Foot valve 

40. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini  

merupakan simbol... 

a. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 

b. Pompa air  d. Foot valve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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LEMBAR JAWAB 

 

Nama  : .................................................... 

No.Absen : .................................................... 

Kelas  : .................................................... 

 

 

1 a b c d e  21 a b c d e 

 2 a b c d e  22 a b c d e 

3 a b c d e  23 a b c d e 

4 a b c d e  24 a b c d e 

5 a b c d e  25 a b c d e 

6 a b c d e  26 a b c d e 

7 a b c d e  27 a b c d e 

8 a b c d e  28 a b c d e 

9 a b c d e  29 a b c d e 

10 a b c d e  30 a b c d e 

11 a b c d e  31 a b c d e 

12 a b c d e  32 a b c d e 

13 a b c d e  33 a b c d e 

14 a b c d e  34 a b c d e 

15 a b c d e  35 a b c d e 

16 a b c d e  36 a b c d e 

17 a b c d e  37 a b c d e 

18 a b c d e  38 a b c d e 

19 a b c d e  39 a b c d e 

20 a b c d e  40 a b c d e 

 

 

Lampiran 11 : Lembar Jawab Soal Uji Coba Instrumen 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL UJI COBA INSTRUMEN 

 

1. A 11. E 21. B 31. A 

2. B 12. C 22. E 32. D 

3. A 13. E 23. B 33. A 

4. D 14. D 24. E 34. C 

5. D  15. B 25. C 35 E 

6. C 16. B 26. A 36. E 

7. D 17. C 27. E 37. C 

8. E 18. D 28. D 38. B 

9. B 19. A 29. B 39. D 

10. A 20. C 30. C 40. A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 12 : Kunci Jawaban Soal Uji Coba Instrumen 
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KISI-KISI 

SOAL PRE TEST DAN POST TEST 

 

 

Kompetensi Dasar Materi 
Jumlah 

Soal 

Nomor 

Item Soal 

Memahami sanitasi air 

kotor dan air bersih 

 

1) Sanitasi air kotor 
  

 

c)   Difinisi sistem sanitasi 

air kotor secara umum 

serta pengertian, syarat 

&  macam-macam air 

kotor  

3 1-3 

 

d) Pengetahuan umum 

tentang peralatan 

sanitasi air kotor & 

macam –macam sistem 

air kotor 

5 4-8 

2) 
Konstruksi septic tank, 

beerput & zinkput 
 5 9-13 

3) Sanitasi air bersih   
 

  

a)   Difinisi sistem sanitasi 

air kotor secara umum 

serta pengertian, syarat 

& macam-macam air 

bersih 

4 14-17 

  

b) Pengetahuan umum 

tentang peralatan 

sanitasi air bersih 

6 17-23 

4) 
Macam-macam sistem 

instalasi air bersih 
5 24-28 

5) 

Pengetahuan umum 

menggambar sanitasi air 

kotor & sanitasi air bersih 

4 29-32 

Jumlah Soal Total 32   

 

 

 

Lampiran 13 : Kisi-kisi Soal Pre test dan Post test 
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PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL 

 

7. Isikan identitas Anda ke dalam lembar jawab yang telah tersedia dengan 

menggunakan bulpen, sesuai petunjuk. 

8. Silanglah jawaban pada huruf yang Anda anggap benar pada lembar jawab. 

9. Waktu mengerjakan 20 menit. 

10. Jumlah soal 32 butir. 

11. Bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Anda menjawabnya. 

12. Periksalah lembar jawab dengan seksama sebelum Anda kumpulkan. 

 

 

41. Secara fisik air kotor memiliki ciri-ciri sebagai berikut... 

f. Berbau & berwarna 

g. Berwarna & kadar pH tinggi 

h. Kadar pH tinggi & berbau 

i. Miskin kandungan mineral & berasa 

j. Miskin kandungan mineral & kadar pH tinggi 

42. Di bawah ini yang bukan termasuk golongan air kotor adalah... 

c. Air sungai  c. Air danau  e.  Air hujan 

d. Air asam  d. Air sumur 

43. Yang termasuk air buangan khusus adalah... 

c. Fases   c. Air sungai  e. Air  limbah dapur 

d. Urin   d. Air limbah pabrik 

44. Pipa yang sering digunakan dalam sistem instalasi air kotor dalam perumahan 

adalah pipa jenis... 

c. GIP   c. PVC   e. Baja 

d. PPR   d. Beton 

SOAL PRE TEST 

Lampiran 14 : Soal Pre test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
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45. Sistem pembuangan dimana air kotor dan air bekas dialirkan dan 

dikumpulkan menurut jenisnya disebut sistem pembuangan... 

c. Sistem gravitasi c. Sistem bertekanan e. Sistem setempat 

d. Sistem campuran d. Sistem terpisah 

46. Ukuran pipa buangan dari wastafel biasanya berukuran... 

c. 0,5”   c.  1,5”   e. 2,5” 

d. 1”   d.  2”  

47. Ukuran pipa menuju septic tank dalam rumah sederhana dengan empat 

penghuni biasanya memiliki ukuran... 

c. 5”   c. 3”   e. 1” 

d. 4”   d. 2”  

48. Dibawah ini kecepatan terbaik air kotor dalam pipa instalasi air kotor 

adalah... 

c. 0,6 m/s   c. 0,4 m/s  e. 0,2 m/s  

d. 0,5 m/s   d. 0,3 m/s 

49. Bangun penampung kotoran yang dibangun di bawah permukaan tanah, 

berbentuk kubus dan terbuat dari pasangan batu bata adalah... 

c. Priming tank  c. Septic tank  e. Beerput  

d. Zinkput  d. Ground water tank  

50. Bangun penampung kotoran yang dibangun di bawah permukaan tanah, 

berbentuk tabung dan terbuat dari beton adalah... 

c. Priming tank  c. Septic tank  e. Beerput  

d. Zinkput  d. Ground water tank  

51. Dalam jalur sistem pembuangan air kotor menuju septic tank, ukuran pipa 

tidak boleh lebih kecil dari..........terhadap penampang pipa. 

c. 1/4   c. 1/2   e. 1 

d. 1/3   d. 2/3 

52. Tentukan volume air kotor untuk 15 orang selama 5 hari jika diketahui 

perencanaan untuk 15 orang, dipekirakan setiap orang membuang kotoran 25 

lt/hari, tertampung dalam setpic tank selama 5 hari dan kedalaman air 

didalam septic tank 2 meter... 
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c. 1, 25 m
3
  c. 18,75 m

3
  e. 125 m

3
  

d. 1,875 m
3
  d. 0,125 m

3
  

53. Tentukan lebar septic tank jika diketahui perencanaan untuk 15 orang, 

dipekirakan setiap orang membuang kotoran 25 lt/hari, tertampung dalam 

setic tank selama 5 hari dan kedalaman air didalam septic tank 2 meter... 

c. 0,2 m   c. 0,8 m  e. 1,2 m 

d. 0,5 m   d. 1 m 

54. Syarat air bersih yang berkualitas salah satunya adalah tidak boleh keruh, 

keruh dalam hal ini diarenakan... 

f. Adanya endapan mineral dalam tanah 

g. Kadar pH rendah 

h. Kadar pH tinggi 

i. Adanya mikro organisme air 

j. Adanya ganggang air 

55. Air bersih yang berkualitas adalah air yang memenuhi syarat sebagai 

berikut... 

c. Berasa manis  c. Berasa tawar e. Berwarna putih 

d. Bersuhu panas  d. Berbau sedap 

56. Syarat air bersih salah satunya adalah tidak boleh berbau, berbau dalam hal 

ini diarenakan... 

f. Adanya endapan mineral dalam tanah 

g. Kadar pH rendah 

h. Kadar pH tinggi 

i. Adanya kandungan kolid 

j. Adanya mikro organisme air 

57. Dibawah ini konsumsi air bersih per hari paling banyak terdapat dalam... 

f. Kantor pemerintahan   

g. Perumahan tempat tinggal 

h. Mall   

i. Proyek pembangunan gedung  
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j. Pabrik tekstil   

58. Dalam gedung-gedung bertingkat penempatan pipa-pipa instalasi air bersih di 

tempatkan pada... 

c. Dalam tembok c. Dalam balok e. Shaft plumbing 

d. Dalam kolom d. Shaft listrik 

59. Jenis pipa apa yang sering digunakan dalam instalasi air bersih adalah... 

c. PVC   c. PPR   e. Baja 

d. Tembaga  d. Beton 

60. Pipa menuju ke kran wastafel, dalam sistem instalasi air bersih menggunakan 

ukuran... 

c. 1/2”   c. 1,5”    e. 2” 

d. 1”   d. ¾” 

61. Sedangkan pipa utama dalam sistem instalasi air bersih, meggunakan pipa 

ukuran... 

c. 6”   c. 4”    e. 2” 

d. 5”   d. 3” 

62. Dibawah ini yang bukan merupakan alat-alat bantu untuk sistem instalasi air 

bersih adalah... 

c. Ground water tank c. Kran air   e. Pompa air  

d. Roof tank  d. Wastafel  

63. Sebuah tangki untuk menjadikan kinerja pompa transfer lebih efektif karena 

pompa transfer tidak harus mengambil langsung dari GWT yang 

kemungkinan letaknya kurang efektif untuk pengaliran ke roof tank... 

c. Ground water tank  c. Roof tank  e. Pompa air 

d. Priming tank   d. Bejana 

64. Sistem instalasi air bersih yang sering digunakan dalam gedung bertingkat 

tinggi adalah... 

f. Sistem tangki tekan & sistem tanpa tangki 

g. Sistem tangki atap & sistem sambungan langsung 

h. Sistem tangki tekan & sistem tangki atap 

i. Sistem sambungan langsung & sistem tanpa tangki 
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j. Sistem tangki tekan & sistem sambungan langsung 

65. Sistem instalasi air bersih yang meminimalisir terjadinya karat yang dapat 

mencemari air adalah... 

f. sistem sambungan langsung 

g. sistem tangki tekan 

h. sistem tangki atap 

i. sistem hydrocel 

j. sistem campuran 

66. Untuk rumah satu lantai dengan sumber air bersih sangat lancar, sistem 

instalasi air bersih yang baik digunakan adalah ... 

d. sistem sambungan langsung  d.Sistem tangki tekan 

e. sistem tangki atap  e. Sistem tanpa tangki 

f. sistem campuran 

67. Sistem tangki atap menggunakan...........sebagai penampung air yang terletak 

di lantai paling atas dari sebuah bangunan. 

c. Bejana   c. Roof tank  e. Pompa air 

d. Priming tank  d. Ground water tank 

68. Dalam sistem ini, pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dengan 

pipa utama penyediaan air bersih merupakan pengertian dari... 

d. Sistem tanpa tangki  d.Sistem tangki tekan 

e. Sistem tangki atap  e. Sistem sambungan langsung 

f. Sistem campuran 

69. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini  

merupakan simbol... 

e. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 

f. Pompa air  d. Foot valve 

70. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini 

 merupakan simbol... 

g. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 

h. Pompa air  d. Foot valve 
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71. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini  

merupakan simbol... 

c. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 

d. Pompa air  d. Foot valve 

72. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini  

merupakan simbol... 

c. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 

d. Pompa air  d. Foot valve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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PETUNJUK MENGERJAKAN SOAL 

 

1. Isikan identitas Anda ke dalam lembar jawab yang telah tersedia dengan 

menggunakan bulpen, sesuai petunjuk. 

2. Silanglah jawaban pada huruf yang Anda anggap benar pada lembar jawab. 

3. Waktu mengerjakan 30 menit. 

4. Jumlah soal 32 butir. 

5. Bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Anda menjawabnya. 

6. Periksalah lembar jawab dengan seksama sebelum Anda kumpulkan. 

 

 

1. Secara fisik air kotor memiliki ciri-ciri sebagai berikut... 

k. Berbau & berwarna 

l. Berwarna & kadar pH tinggi 

m. Kadar pH tinggi & berbau 

n. Miskin kandungan mineral & berasa 

o. Miskin kandungan mineral & kadar pH tinggi 

2. Di bawah ini yang bukan termasuk golongan air kotor adalah... 

e. Air sungai  c. Air danau  e.  Air hujan 

f. Air asam  d. Air sumur 

3. Yang termasuk air buangan khusus adalah... 

e. Fases   c. Air sungai  e. Air  limbah dapur 

f. Urin   d. Air limbah pabrik 

4. Pipa yang sering digunakan dalam sistem instalasi air kotor dalam perumahan 

adalah pipa jenis... 

SOAL POST TEST 

Lampiran 15 : Soal Post-test Kelas Kontrol dan Kelas Eksperimen 
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e. GIP   c. PVC   e. Baja 

f. PPR   d. Beton 

5. Sistem pembuangan dimana air kotor dan air bekas dialirkan dan 

dikumpulkan menurut jenisnya disebut sistem pembuangan... 

e. Sistem gravitasi c. Sistem bertekanan e. Sistem setempat 

f. Sistem campuran d. Sistem terpisah 

6. Ukuran pipa buangan dari wastafel biasanya berukuran... 

e. 0,5”   c.  1,5”   e. 2,5” 

f. 1”   d.  2”  

7. Ukuran pipa menuju septic tank dalam rumah sederhana dengan empat 

penghuni biasanya memiliki ukuran... 

e. 5”   c. 3”   e. 1” 

f. 4”   d. 2”  

8. Dibawah ini kecepatan terbaik air kotor dalam pipa instalasi air kotor 

adalah... 

e. 0,6 m/s   c. 0,4 m/s  e. 0,2 m/s  

f. 0,5 m/s   d. 0,3 m/s 

9. Bangun penampung kotoran yang dibangun di bawah permukaan tanah, 

berbentuk kubus dan terbuat dari pasangan batu bata adalah... 

e. Priming tank  c. Septic tank  e. Beerput  

f. Zinkput  d. Ground water tank  

10. Bangun penampung kotoran yang dibangun di bawah permukaan tanah, 

berbentuk tabung dan terbuat dari beton adalah... 

e. Priming tank  c. Septic tank  e. Beerput  

f. Zinkput  d. Ground water tank  

11. Dalam jalur sistem pembuangan air kotor menuju septic tank, ukuran pipa 

tidak boleh lebih kecil dari..........terhadap penampang pipa. 

e. 1/4   c. 1/2   e. 1 

f. 1/3   d. 2/3 

12. Tentukan volume air kotor untuk 15 orang selama 5 hari jika diketahui 

perencanaan untuk 15 orang, dipekirakan setiap orang membuang kotoran 25 
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lt/hari, tertampung dalam setpic tank selama 5 hari dan kedalaman air 

didalam septic tank 2 meter... 

 

e. 1, 25 m
3
  c. 18,75 m

3
  e. 125 m

3
  

f. 1,875 m
3
  d. 0,125 m

3
  

13. Tentukan lebar septic tank jika diketahui perencanaan untuk 15 orang, 

dipekirakan setiap orang membuang kotoran 25 lt/hari, tertampung dalam 

setic tank selama 5 hari dan kedalaman air didalam septic tank 2 meter... 

e. 0,2 m   c. 0,8 m  e. 1,2 m 

f. 0,5 m   d. 1 m 

14. Syarat air bersih yang berkualitas salah satunya adalah tidak boleh keruh, 

keruh dalam hal ini diarenakan... 

k. Adanya endapan mineral dalam tanah 

l. Kadar pH rendah 

m. Kadar pH tinggi 

n. Adanya mikro organisme air 

o. Adanya ganggang air 

15. Air bersih yang berkualitas adalah air yang memenuhi syarat sebagai 

berikut... 

e. Berasa manis  c. Berasa tawar e. Berwarna putih 

f. Bersuhu panas  d. Berbau sedap 

16. Syarat air bersih salah satunya adalah tidak boleh berbau, berbau dalam hal 

ini diarenakan... 

k. Adanya endapan mineral dalam tanah 

l. Kadar pH rendah 

m. Kadar pH tinggi 

n. Adanya kandungan kolid 

o. Adanya mikro organisme air 

17. Dibawah ini konsumsi air bersih per hari paling banyak terdapat dalam... 

k. Kantor pemerintahan   

l. Perumahan tempat tinggal 
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m. Mall   

n. Proyek pembangunan gedung  

o. Pabrik tekstil   

18. Dalam gedung-gedung bertingkat penempatan pipa-pipa instalasi air bersih di 

tempatkan pada... 

e. Dalam tembok c. Dalam balok e. Shaft plumbing 

f. Dalam kolom d. Shaft listrik 

19. Jenis pipa apa yang sering digunakan dalam instalasi air bersih adalah... 

e. PVC   c. PPR   e. Baja 

f. Tembaga  d. Beton 

20. Pipa menuju ke kran wastafel, dalam sistem instalasi air bersih menggunakan 

ukuran... 

e. 1/2”   c. 1,5”    e. 2” 

f. 1”   d. ¾” 

21. Sedangkan pipa utama dalam sistem instalasi air bersih, meggunakan pipa 

ukuran... 

e. 6”   c. 4”    e. 2” 

f. 5”   d. 3” 

22. Dibawah ini yang bukan merupakan alat-alat bantu untuk sistem instalasi air 

bersih adalah... 

e. Ground water tank c. Kran air   e. Pompa air  

f. Roof tank  d. Wastafel  

23. Sebuah tangki untuk menjadikan kinerja pompa transfer lebih efektif karena 

pompa transfer tidak harus mengambil langsung dari GWT yang 

kemungkinan letaknya kurang efektif untuk pengaliran ke roof tank... 

e. Ground water tank  c. Roof tank  e. Pompa air 

f. Priming tank   d. Bejana 

24. Sistem instalasi air bersih yang sering digunakan dalam gedung bertingkat 

tinggi adalah... 

k. Sistem tangki tekan & sistem tanpa tangki 

l. Sistem tangki atap & sistem sambungan langsung 
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m. Sistem tangki tekan & sistem tangki atap 

n. Sistem sambungan langsung & sistem tanpa tangki 

o. Sistem tangki tekan & sistem sambungan langsung 

25. Sistem instalasi air bersih yang meminimalisir terjadinya karat yang dapat 

mencemari air adalah... 

k. sistem sambungan langsung 

l. sistem tangki tekan 

m. sistem tangki atap 

n. sistem hydrocel 

o. sistem campuran 

26. Untuk rumah satu lantai dengan sumber air bersih sangat lancar, sistem 

instalasi air bersih yang baik digunakan adalah ... 

g. sistem sambungan langsung  d.Sistem tangki tekan 

h. sistem tangki atap  e. Sistem tanpa tangki 

i. sistem campuran 

27. Sistem tangki atap menggunakan...........sebagai penampung air yang terletak 

di lantai paling atas dari sebuah bangunan. 

e. Bejana   c. Roof tank  e. Pompa air 

f. Priming tank  d. Ground water tank 

28. Dalam sistem ini, pipa distribusi dalam gedung disambung langsung dengan 

pipa utama penyediaan air bersih merupakan pengertian dari... 

g. Sistem tanpa tangki  d.Sistem tangki tekan 

h. Sistem tangki atap  e. Sistem sambungan langsung 

i. Sistem campuran 

29. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini  

merupakan simbol... 

i. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 

j. Pompa air  d. Foot valve 

30. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini 

 merupakan simbol... 
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k. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 

l. Pompa air  d. Foot valve 

 

31. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini  

merupakan simbol... 

e. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 

f. Pompa air  d. Foot valve 

32. Dalam menggambar sistem instalasi air kotor & air bersih, gambar ini  

merupakan simbol... 

e. Kran air  c. Gate valve  e. Lubang pembuangan 

f. Pompa air  d. Foot valve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN 
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LEMBAR JAWAB 

 

Nama  : .................................................... 

No.Absen : .................................................... 

Kelas  : .................................................... 

 

 

1 a b c d e  21 a b c d e 

 2 a b c d e  22 a b c d e 

3 a b c d e  23 a b c d e 

4 a b c d e  24 a b c d e 

5 a b c d e  25 a b c d e 

6 a b c d e  26 a b c d e 

7 a b c d e  27 a b c d e 

8 a b c d e  28 a b c d e 

9 a b c d e  29 a b c d e 

10 a b c d e  30 a b c d e 

11 a b c d e  31 a b c d e 

12 a b c d e  32 a b c d e 

13 a b c d e  

14 a b c d e  

15 a b c d e  

16 a b c d e  

17 a b c d e  

18 a b c d e  

19 a b c d e  

20 a b c d e  

 

 

Lampiran 16 : Lembar Jawab Soal Pre test dan Post test 
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KUNCI JAWABAN 

SOAL PRE TEST DAN POST TEST 

 

1. A 11. D 21. E 31. B 

2. D 12. B 22. D 32. D 

3. D 13. B 23. B 

4. C 14. A 24. C 

5. D  15. C 25. A 

6. E 16. E 26. A 

7. B 17. B 27. C 

8. A 18. E 28. E 

9. C 19. C 29. E 

10. E 20. A 30. C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 17 : Kunci Jawaban Soal Pre test dan Post test 
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MATERI PELAJARAN 

MEMAHAMI SANITASI AIR KOTOR DAN AIR BERSIH 

 

 

B. SISTEM SANITASI / SISTEM PEMBUANGAN AIR KOTOR  

Sistem Pembuangan Air kotor, merupakan sistem instalasi untuk 

mengalirkan air buangan yang berasal dari peralatan saniter maupun hasil 

buangan dapur menuju ke pembuangan akhir.  

1. Pengertian & Macam macam air kotor 

Air kotor atau air limbah atau air buangan adalah semua cairan yang 

dibuang baik yang mengandung kotoran manusia, hewan, bekas tumbuh-

tumbuhan, maupun yang mengandung sisa-sisa proses dari industri.  Ciri-

ciri air kotor: 

a. Secara fisik: berbau, warnanya keruh, berasa jika diminum. 

b. Secara kimia: memiliki kadar pH tinggi, memiliki kandungan mineral 

yang tinggi/miskin kandungan mineral. 

c. Secara mikrobiologi: terkontaminasi bakteri pantogen 

Air kotor dapat dibagi menjadi 4 golongan, yaitu :  

i. black water: air buangan yang berasal dari kloset, peturasan, bidet dan 

air buangan mengandung kotoran manusia yang berasal dari alat-alat 

plambing lainnya.  

j. grey water : air buangan yang berasal dari alat-alat plambing lainnya 

seperti bak mandi (bath tub), bak cuci tangan, bak dapur, dsb.  

k. Air hujan: dari atap, halaman, dsb.  

l. Air buangan khusus : yang mengandung gas, racun atau bahan-bahan 

berbahaya seperti yang berasal dari pabrik, air buangan dari 

laboratorium, tempat pengobatan, tempat pemeriksaan dari rumah sakit, 

rumaah pemotongan hewan, dll  

2. Klasifikasi Sistem Instalasi Air Kotor Berdasarkan Jenis Air Buangan 

a. Sistem Pembuangan Air Kotor 

Lampiran 18 : Materi Pelajaran tentang Sanitasi Air Kotor dan Air Bersih 
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Adalah system pembuangan untuk air buangan yang berasal dari kloset, 

urinal, bidet, dan air buangan yang mengandung kotoran manusia yang 

berasal dari alat plambing lainnya (black water).  

b. Sistem Pembuangan Air Bekas 

Adalah system pembuangan untuk air buangan yang berasal dari 

bathtub, wastafel, sink dapur dan lainnya (grey water).  Untuk suatu 

daerah yang tidak tersedia riol umum yang dapat menampung air bekas, 

maka dapat di gabungkan ke instalasi air kotor terlebih dahulu. 

c. Sistem Pembuangan Air Hujan 

Sistem pembuangan air hujan harus merupakan system terpisah dari 

system pembuangan air kotor maupun air bekas, karena bila di 

campurkan sering terjadi penyumbatan pada saluran dan air hujan akan 

mengalir balik masuk ke alat plambing yang terendah. 

d. Sistem Air Buangan Khusus 

Sistem pembuangan air yang mengandung gas, racun, lemak, limbah 

pabrik, limbah rumah sakit, pemotongan hewan dan lainnya yang 

bersifat khusus. 

3. Klasifikasi Sistem Pembuangan Berdasarkan Cara Pembuangan 

a. Sistem Campuran  

Yaitu sistem pembuangan di mana air kotor dan air bekas dikumpulkan 

dan dialirkan ke dalam satu saluran. 

b. Sistem Terpisah 

Yaitu sistem pembuangan, di mana air kotor dan air bekas masing-

masing dikumpukan dan dialirkan secara terpisah. Untuk daerah dimana 

tidak tersedia riol umum yang dapat menampung air bekas maupun air 

kotor, maka sistem pembuangan air kotor akan disambungkan ke 

instalasi pengolahan air kotor terlebih dahulu. 

4. Klasifikasi Sistem Pembuangan Berdasarkan Cara Pengaliran 

m. Sistem Gravitasi 

Dimana air buangan mengalir dari tempat yang lebih tinggi secara 

gravitasi ke saluran umum yang letaknya lebih rendah. 
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n. Sistem Bertekanan  

 Dimana saluran umum letaknya lebih tinggi dari letak alat-alat 

plambing sehingga air buangan dikumpulkan lebih dahulu dalam suatu 

bak penampung kemudian dipompakan keluar ke dalam riol umum.  

 

 

 

5. Klasifikasi Sistem Pembuangan Berdasarkan Letaknya 

a. Sistem Setempat / Pembuangan Gedung  

Yaitu sistem pembuangan yang terletak dalam gedung, sampai jarak 

satu meter (jarak tertentu yang dekat) dari dinding paling luar gedung 

tersebut. (termasuk unit pengolah limbahnya) 

b. Sistem Pembuangan di Luar Gedung 

Yaitu sistem pembuangan diluar gedung, dihalaman mulai satu meter 

dari dinding paling luar gedung tersebut sampai ke riol umum. 

Dalam perencanaan sistem pembuangan air kotor dan air bekas, harus 

memperhatikan beberapa hal sebagai berikut agar sistem pembuangan air kotor 

dan air bekas yang direncanakan dapat berfungsi dengan baik. 

1. Kemiringan Pipa dan Kecepatan Aliran 

a. Sistem pembuangan harus mampu mengalirkan dengan cepat air 

buangan yang biasanya mengandung padatan, sehingga harus 

mempunyai ukuran dan kemiringan yang cukup. 

b. Biasanya pipa dianggap tidak penuh berisi air buangan, melainkan 

hanya tidak lebih dari 2/3 terhadap penampang pipa, sehingga bagian 

atas yang “kosong” cukup untuk mengalirkan udara.  

c. Kecepatan terbaik dalam pipa berkisar antara 0,6 sampai 1,2 m/dtk. 

Kalau kurang, kotoran dalam air buangan dapat mengendap dan 

menyumbat pipa. Jika terlalu cepat akan menimbulkan turbulensi aliran 

yang dapat menimbulkan gejolak tekanan dalam pipa, yang bisa 

merusak fungsi air penutup dalam perangkap alat plambing.  
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d. Pipa ukuran kecil akan mudah tersumbat karena endapan kotoran dan 

kerak, walaupun dipasang dengan kemiringan yang cukup. Oleh karena 

itu untuk jalur yang panjang, ukuran pipa sebaiknya tidak kurang dari 

50 mm. 

Untuk kemiringan pipa minimum dapat melihat tabel kemiringan pipa 

pembuangan horizontal di bawah ini. 

 

 

 

 

Tabel Kemiringan Pipa Pembuangan Horizontal 

Diameter pipa (mm)  Kemiringan minimum  

75 atau kurang  

100 atau kurang  

1/50  

1/100  

 

Kemiringan pipa pembuangan gedung dan riol gedung dapat dibuat lebih 

landai dari yang dinyatakan dalam tabel, asal kecepatannya tidak kurang 

dari 0,6 m/dtk. Kemiringan yang lebih curam dari 1/50 cenderung 

menimbulkan efek sifon yang akan menyedot air penutup dalam 

perangkap alat plambing. 

2. Lubang Pembersih dan Bak Kontrol 

Kotoran dan kerak akan mengendap pada dasar dan dinding pipa 

pembuangan setelah digunakan untuk jangka waktu lama. Disamping itu 

benda-benda kecil yang terjatuh dan masuk ke dalam pipa. Semuanya itu 

akan menyebabkan tersumbatnya pipa, sehingga perlu dilakukan tindakan 

pengamanan. Pada gedung, lubang pembersih dipasang untuk 

membersihkan pipa pembuangan gedung; dan di luar gedung dipasang bak 

kontrol pada riol gedung. 

3. Perangkap dan Penangkap 
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Perangkap merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem 

pengaliran air buangan selain vent karena alat plambing tidak terus 

menerus digunakan dan pipa pembuangan tidak selalu terisi air, sehingga 

menyebabkan masuknya gas yang berbau ataupun beracun, atau bahkan 

serangga. Untuk mencegah hal ini harus dipasang suatu perangkap, 

biasanya berbentuk huruf “U”, yang akan menahan bagian terakhir dari air 

penggelontor, sehingga merupakan suatu “penyekat” atau penutup air yang 

mencegah masuknya gas-gas tersebut. Syarat-syarat bagi perangkap adalah 

sebagai berikut: 

a. Kedalaman air penutup berkisar antar 50 mm sampai 100 mm.  100 mm 

sebagai batas maksimum, agar perangkap tetap bersih. 

b. Konstruksi harus sedemikian agar dapat selalu bersih dan tidak 

menyebabkan kotoran tertahan atau mengendap. Aliran air buangan 

harus dapat menimbulkan efek “membersihkan diri” perangkap tersebut 

dan permukaan dalamnya harus cukup licin agar kotoran tidak 

tersangkut atau menempel pada permukaannya.  

c. Konstruksi perangkap harus sedemikian sehingga fungsi air sebagai 

“penutup” tetap dan dapat dipenuhi. Kriteria yang harus dipenuhi 

adalah harus selalu menutup kemungkinan masuknya gas dan serangga 

serta mudah diketahui dan diperbaiki kalau ada kerusakan dan dibuat 

dari bahan yang tidak berkarat  

d. Konstruksi perangkap harus cukup sederhana agar mudah 

membersihkannya karena endapan kotoran lama kelamaan akan terjadi. 

Juga adanya kemungkinan benda-benda padat, potongan kain dan 

sebagainya yang jatuh ke dalam alat plambing. Kalau tersedia lubang 

pembersih pada perangkap, maka penutup lubang pembersih tersebut 

harus mudah dicapai dan dapat ditutup kembali dengan rapat setelah 

pembersihan perangkap.  

e. Perangkap tidak boleh dibuat dengan konstruksi dimana ada bagian 

bergerak ataupun bidang-bidang tersembunyi yang membentuk sekat 

penutup. Kalau bagian bergerak membentuk sekat penutup, fungsi 
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penutup tidak terpenuhi apabila bagian tersebut rusak. Bidang-bidang 

tersembunyi dapat mengganggu aliran air buangan atau menyebabkan 

penyumbatan.  

 

 

 

6. Alat-Alat Penampung Kotoran 

a. Septic-tank 

 

Septick tank adalah bangunan yang dibuat dibawah permukaan tanah, 

berpungsi sebagai penampung kotoran manusia. 

 

Perencanaan septick tank untuk 10 orang. 

Diperkirakan setiap orang membuang kotoran (Q) = 25 lt/hari. 

Tertampung didalam Septick tank selama 3 hari. 

Volume Air kotor untuk 1 orang selama 3 hari = 3 x 25 = 75 liter. 

Total Volume air kotor untuk 10 orang selama 3 hari = 10 x 75 = 750 

liter = 0,75 m3. 

Kedalam Air didalam septick tank = 1,5 meter. 

 

Ukuran Septick tank : 

Panjang = P 

Perangkap & Penangkap 
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Lebar = L 

P : L = 3 : 2 ---------------P = 1,5 L 

Volume Septick tank = Volume air buang 

P . L . h= 0,75 m3 

1,5L . L . h = 0,75 m3 

1,5L . L . 1,5= 0,75 m3 

2,25L . L= 0,75 m3 

L= 0,6 m lebih kecil dari 1 m ,maka diambil 1 meter. 

P= 1,5L 

= 1,5.1 = 1,5 meter. 

Maka di dapat dimensi dari septick tank adalah : 

Lebar = 1,5 meter 

Panjang= 1,5 meter 

Dalam = 1,5 meter 

Volume septick tank = 1,5 . 1,5 . 1,5 = 3,375 m3 

 

b. Beerput 

Beerput terbuat dari beton dengan sistem merupakan gabungan antara 

bak septik dan peresapan. Bentuknya hampir seperti sumur resapan. 

Untuk penerapan sistem beerput, terdapat beberapa persyaratan yang 

harus dipenuhi, yaitu tinggi air dalam saluran beerput pada musim 

kemarau tidak kurang dari 1,3 m dari dasar, jarak dengan sumur 

minimal 8 m, volume air dalam sumuran harus lebih dari 1 m3, 

apabila sumur tersebut dibuat bulat, maka diameternya tidak boleh 

kurang dari 1m dan apabila dibuat segi empat maka sisi-sisinya harus 

lebih besar dari 0.9 m. 

c. Zinkput 

Zinkput merupakan alat penampung air kotor yang dibuat di bawah 

permukaan tanah, dirancang kedap air dan biasanya digunakan pada 

daerah dengan tanah yang banyak mengandung air. 
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C. Sistem Sanitasi Air Bersih 

Sistem sanitasi air bersih merupakan sistem yang berfungsi untuk 

menyediakan kebutuhan air bersih bagi seluruh penghuni bangunan. 

Keberadaan sistem ini menjadi sangat vital dan harus ada dalam sebuah 

gedung karena sistem ini menjamin selalu tersedianya air bersih dalam 

jumlah yang cukup untuk kegiatan penghuni gedung. 

1. Pengertian air bersih 

Secara umum air bersih merupakan air yang aman dan sehat yang bisa 

dikonsumsi manusia. 

2. Macam-macam air bersih 

a. Air dari sumur artetis 

b. Air dari PDAM 

3. Syarat-syarat air bersih 

Air yang berkualitas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

1. Jernih atau tidak keruh 

Air yang keruh disebabkan oleh adanya butiran-butiran koloid dari 

tanah liat. Semakin banyak kandungan koloid maka air semakin 

keruh. 

2. Tidak berwarna 

Air untuk keperluan rumah tangga harus jernih. Air yang berwarna 

berarti mengandung bahan-bahan lain yang berbahaya bagi kesehatan. 

3. Rasanya tawar 

Secara fisika, air bisa dirasakan oleh lidah. Air yang terasa asam, 

manis, pahit atau asin menunjukan air tersebut tidak baik. Rasa asin 

disebabkan adanya garam-garam tertentu yang larut dalam air, 

sedangkan rasa asam diakibatkan adanya asam organik maupun asam 

anorganik. 

4. Tidak berbau 

Air yang baik memiliki ciri tidak berbau bila dicium dari jauh maupun 

dari dekat. Air yang berbau busuk mengandung bahan organik yang 
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sedang mengalami dekomposisi (penguraian) oleh mikroorganisme 

air. 

5. Temperaturnya normal 

Suhu air sebaiknya sejuk atau tidak panas terutama agar tidak terjadi 

pelarutan zat kimia yang ada pada saluran/pipa, yang dapat 

membahayakan kesehatan dan menghambat pertumbuhan mikro 

organisme. 

6. Tidak mengandung zat padatan 

Air minum mengandung zat padatan yang terapung di dalam air. 

4. Macam-macam sistem instalasi air bersih 

a. Sistem sambungan langsung 

Dalam sistem ini, pipa distribusi dalam gedung disambung 

langsung dengan pipa utama penyediaan air bersih (misalnya, pipa 

dibawah jalan dari PAM. Sistem ini banyak digunakan untuk gedung-

gedung kecil dan rendah karena terbatasnya tekanan dalam pipa utama 

dan dibatasinya ukuran pipa cabang dari pipa utama. 

Ukuran pipa cabang biasanya diatur/ditetapkan oleh PAM  serta 

untuk tangki pemanas air biasanya tidak disambung langsung kepada 

pipa distribusi. 
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b. Sistem tangki atap 

Pada sistem ini, air ditampung dalam tangki bawah  kemudian 

dipompakan ke tangki atas yang dipasang di atap  /diatas lantai 

tertinggi gedung kemudian baru  didistribusikan ke bagian gedung 

yang membutuhkan air bersih. Alasan penggunaan sistem ini ; 

i. Perubahan tekanan yang terjadi pada alat plambing hampir  tidak 

berarti 

ii. Kecil kemungkinan terjadinya kesulitan, karena pompa yang  

menaikkan air bekerja secara otomatis dengan   alat pendeteksian   

permukaan air dalam tangki atap  

iii. Perawatan tangki atap sangat sederhana dan mudah, dibandingkan 

dengan tangki tekan. 
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c. Sistem tangki tekan 

Sistem ini banyak digunakan untuk bangunan perumahan, hanya 

karena alasan  tertentu dipergunakan untuk bangunan umum. Prinsip 

kerjanya yaitu air yang telah ditampung dalam tangki bawah, 

dipompakan kedalam suatu bejana (tangki) tertutup sehingga udara 

didalamnya terkompresi.  Air kemudian dialirkan kedalam sistem 

distribusi bangunan. 

Pompa bekerja secara otomatis yang diatur oleh detektor tekanan, 

yang membuka/menutup saklar motor listrik, pompa berhenti bekerja 

apabila tekanan tangki telah mencapai suatu batas maksimum yang 

ditetapkan dan bekerja kembali setelah tekanan mencapai batas 

minimum yang ditetapkan pula. Daerah fluktuasi tekanan ini biasanya 

ditetapkan antara 1,0 sampai 1,5 Kg/cm2 
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Siste tangki tekan dibagi menjadi dua yaitu sistem tangki tekan 

hydrocel dan sistem tangki tekan dengan diafram. 

1. Sistem tangki tekan hydrocel 

Sistem ini menggunakan alat yang dinamakan “hydrocel”, 

ciptaan Jacuzzi Brothers Inc., sebuah perusahaan di Amerika 

Serikat, sebagai pengganti udara dalam tangki tekan, sistem ini 

menggunakan tabung tabung berisi udara dibuat dari bahan 

karet khusus, yang akan mengerut dan mengembang sesuai 

dengan tekanan air dalam tangki.  Dengan demikian kontak 

langsung antara udara dengan air dicegah sehingga selama 

pemakaian sistem ini tidak perlu ditambah udara setiap kali 

2. Sistem tangki tekan dengan diafram 

Tangki tekan pada sistem ini dilengkapi dengan diafram yang 

dibuat dari bahan karet khusus, untuk memisahkan udara 

dengan air.  Dengan demikian menghilangkan kelemahan 

tangki tekan sehubungan dengan perlunya pengisian udara 

secara periodik . 
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d. Sistem tanpa tangki 

Dalam sistem ini tidak digunakan tangki apapun. Air dipompakan 

langsung ke sistem distribusi bangunan dan pompa menghisap air 

langsung dari pipa utama (misalnya, pipa utama dari PAM). Untuk 

ciri-ciri sistem tanpa tangki adalah sebagai berikut: 

i. Mengurangi kemungkinan pencemaran air minum 

ii. Mengurangi kemungkinan terjadinya karat 

iii. Untuk bangunan tinggi, dapat mengurangi beban struktur 

iv. Untuk perumahan dapat menggantikan menara air 

v. Penyediaan air tergantung pada sumber daya 

vi. Pemakaian daya besar dibanding sistem tangki atap 

vii. Biaya awal tinggi karena harga sistem pengaturannya 

Sistem tanpa tangki dibagi menjadi dua yaitu sistem tanpa tangki 

kecepatan putaran konstan dan sistem tangki kecepatan putar variabel. 

1. Sistem kecepatan putar konstan 

Sistem ini menerapkan sambungan paralel beberapa pompa 

identik yang bekerja pada kecepatan putaran konstan. Satu 

pompa selalu dalam keadaan bekerja, sedangkan pompa-pompa 

lainnya akan ikut bekerja yang diatur secara otomatis oleh suatu 

alat pendeteksi tekanan atau laju aliran air keluar dari sistem 

pompa ini  

2. Sistem kecepatan putar variabel 

Pada sistem ini laju aliran air yang dihasilkan oleh pompa 

diatur dengan mengubah kecepatan putaran pompa secara 

otomatis oleh suatu alat yang mendeteksi tekanan atau laju air 

keluar dari pompa        
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D. Pengetahuan Umum Menggambar Sanitasi Air Kotor & Sanitasi Air 

Bersih 

Contoh gambar: 
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Lampiran 19 : Analisis Soal Uji Coba 
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Lampiran 20: Rekapitulasi Perhitungan Analisis Soal Uji Coba 
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PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

 

 

Rumus yang Digunakan: 

 

r pbis	=  M p	-	M t
S t

 �p
q
 

 

Keterangan: 

r pbis =  Koefisien korelasi point biserial 

M p = Mean skor dari subyek-subyek yang menjawab betul item soal yang 

dicari korelasinya dengan tes 

M t =  Mean skor total (skor rata-rata dari seluruh pengikut tes) 

p =  Proporsi subyek yang menjawab betul item tersebut 

S t =  Standar deviasi skor total 

q =  1 - p 

 

Kriteria: 

Apabila t hitung > t tabel, maka butir soal valid 

 

t hitung =  r pbis �n - 2
1 - r2 

 

Contoh Perhitungan: 

Berikut ini adalah contoh perhitungan pada butir soal nomor 1, selanjutnya untuk 

butir soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada 

tabel analisis butir soal. 

No Kode 
Butir Soal 

Nomor 1 (X) 

Skor Total 

(Y) 
Y
2
 XY 

1 

2 

UC-05 

UC-07 

1 

1 

37 

37 

1369 

1369 

37 

37 

Lampiran 21 : Contoh Perhitungan Analisis Soal Uji Coba 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
 

UC-10 

UC-02 

UC-16 

UC-22 

UC-32 

UC-04 

UC-09 

UC-11 

UC-12 

UC-18 

UC-26 

UC-27 

UC-13 

UC-17 

UC-19 

UC-25 

UC-30 

UC-31 

UC-15 

UC-23 

UC-24 

UC-28 

UC-06 

UC-08 

UC-20 

UC-21 

UC-33 

UC-29 

UC-03 

UC-14 

UC-01 

UC-34 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 
 

36 

35 

35 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

31 

31 

29 

29 

29 

28 

27 

26 

25 

25 

22 

22 

22 

22 

20 

18 

17 

15 

13 

13 

12 

12 
 

1296 

1225 

1225 

1089 

1089 

1089 

1089 

1024 

1024 

961 

961 

961 

841 

841 

841 

784 

729 

676 

625 

625 

484 

484 

484 

484 

400 

324 

289 

225 

169 

169 

144 

144 
 

36 

35 

35 

33 

33 

33 

33 

32 

32 

31 

31 

0 

29 

0 

29 

28 

0 

0 

25 

0 

22 

22 

22 

22 

20 

18 

0 

0 

13 

13 

12 

12 
 

Jumlah 27 895 25533 725 

 

Berdasarkan tabel tersebut diperoleh: 

 

Mp = 
Jumlah skor total yang menjawab benar pada soal nomor 1

Banyaknya siswa yang menjawab benar pada soal nomor 1
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							= 72527 	=	26,85 
 

Mt = 
Jumlah skor total

Banyaknya siswa
 

							= 895
34

	=	26,32 
p 				= Jumlah skor yang menjawab benar pada nomor 1

Banyaknya siswa
 

								= 27
34

	=	0,79 
q     = 1	-	p = 1 - 0,79 = 0,21 
 

St     = 
�25533 - ( 89534 ) 2

34
 = 7,62 

 

r pbis  =  
M p - M t

S t
 �p
q
	 

           = 
26,85 – 26,32

7,62
 �0,79
0,21

 = 0,14 

 

t hitung =  r pbis �n - 2
1 - r

2	 
            = 0,14 � 34- 2

1 - 0,14
2  = 0,778 

 

Pada a = 5% dengan dk = n - 2 = 34 - 2, diperoleh nilai t tabel = 1,694 

Karena t hitung > t tabel (0,778 < 1,694) , maka soal nomor 1 tidak valid. 

 

 



 
 

172 
 

PERHITUNGAN RELIABILITAS INSTRUMEN 

 

 

Rumus yang Digunakan: 

 

r 11 = � k
k-1

� �1-M�k-M�
kV1

� 
 

Keterangan: 

k = banyaknya butir soal 

M = rata-rata soal 

V1 = varians soal 

 

Kriteria: 

Apabila r11 > r tabel maka instrumen tersebut reliabel. 

 

Perhitungan: 

Berdasarkan tabel pada analisis uji coba diperoleh: 

k = 40 

M = 26,3235 

 

V1     =  
24504 - ( 895

36
) 2

34
= 58,0424 

 

r 11 			= � k
k-1

� �1-M�k-M�
kV1

� 
         = � 40

40 - 1
� �1 - 26,3235 �40 - 26,3235 �

40 . 58,0424
�= 0,8666 

 

Nilai r tabel dengan taraf signifikan 5% serta n = 40 adalah 0,312 
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Karena r11 > r tabel (0,8666 > 0,312), maka dapat disimpulkan bahwa instrumen 

tersebut reliabel. 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL 

 

 

Rumus yang Digunakan: 

 

IK = 
B A	+	B B
JS A	+	JS B 

 

Keterangan : 

IK = indeks kesukaran 

JB A = jumlah yang benar pada butir soal kelompok atas 

JB B = jumlah yang benar pada butir soal kelompok bawah 

JS A = jumlah siswa kelompok atas 

JS B = jumlah siswa kelompok bawah 

 

Kriteria: 

Interval IK Kriteria 

0,00 < IK ≤ 0,30 

0,30 ≤ IK ≤ 0,70 

0,70 ≤ IK ≤ 1,00 

Sukar 

Sedang 

Mudah 

 

Contoh Perhitungan: 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal nomor 1, selanjutnya untuk butir 

soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel 

analisis butir soal. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 

2 

UC-05 

UC-07 

1 

1 

19 

20 

UC-25 

UC-30 

1 

0 
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3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
 

UC-10 

UC-02 

UC-16 

UC-22 

UC-32 

UC-04 

UC-09 

UC-11 

UC-12 

UC-18 

UC-26 

UC-27 

UC-13 

UC-17 

UC-19 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 
 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
 

UC-31 

UC-15 

UC-23 

UC-24 

UC-28 

UC-06 

UC-08 

UC-20 

UC-21 

UC-33 

UC-29 

UC-03 

UC-14 

UC-01 

UC-34 
 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 
 

Jumlah 15 Jumlah 12 

 

IK = 
B a + B b

JS a + JS b
	= 15 + 12
17 + 17

	=	0,794 
 

Berdasarkan kriteria, maka soal nomor 1 mempunyai tingkat kesukaran yang 

mudah. 
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PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL 

 

 

Rumus yang Digunakan: 

 

                                                       B

B

A

A

J

B

J

B
DP −=  

 

Keterangan : 

DP = daya pembeda. 

JA = banyaknya peserta kelompok atas. 

JB = banyaknya peserta kelompok bawah. 

BA = banyaknya peserta kelompok atas yang menjawab benar. 

BB = banyaknya peserta kelompok bawah yang menjawab benar. 

Kriteria: 

Interval DP Kriteria 

0,00 < DP ≤ 0,20 

0,20 ≤ DP ≤ 0,40 

0,40 ≤ DP ≤ 0,70 

0,70 ≤ DP ≤ 1,00 

Jelek 

Cukup 

Baik 

Sangat Baik 

 

Contoh Perhitungan: 

Berikut ini contoh perhitungan pada butir soal nomor 1, selanjutnya untuk butir 

soal yang lain dihitung dengan cara yang sama, dan diperoleh seperti pada tabel 

analisis butir soal. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 

2 

3 

UC-05 

UC-07 

UC-10 

1 

1 

1 

19 

20 

21 

UC-25 

UC-30 

UC-31 

1 

0 

0 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 
 

UC-02 

UC-16 

UC-22 

UC-32 

UC-04 

UC-09 

UC-11 

UC-12 

UC-18 

UC-26 

UC-27 

UC-13 

UC-17 

UC-19 
 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

1 
 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 
 

UC-15 

UC-23 

UC-24 

UC-28 

UC-06 

UC-08 

UC-20 

UC-21 

UC-33 

UC-29 

UC-03 

UC-14 

UC-01 

UC-34 
 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

1 
 

Jumlah 15 Jumlah 12 

 

DP = 
JB a - JB b

JS a
= 
15 - 12
17

=	0,176 
 

Berdasarkan kriteria, maka soal nomor 1 mempunyai daya pembeda yang jelek. 
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Lampiran 22 : Analisis Data Akhir Hasil Belajar Siswa 
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a. Pelaksanaan Pre test pada Kelas Kontrol (XI TGB 2) 

    

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran pada Kelas Kontrol (XI TGB 2) 

    

    

c. Pelaksanaan Post test pada Kelas Kontrol (XI TGB 2) 

    

 

Lampiran 23 : Foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian di Kelas Kontrol 
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a. Pelaksanaan Pre test pada Kelas Eksperimen (XI TGB 1) 

         

b. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran pada Kelas Eksperimen (XI TGB 1) 

     

    

c. Pelaksanaan Post test pada Kelas Eksperimen (XI TGB 1) 

    

Lampiran 24 : Foto Dokumentasi Kegiatan Penelitian di Kelas Eksperimen 


